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উ ীতবানীপ্রসন্ লাহিড়ী কাবা-ব্যাকরণতীর্থ, ৩১০ 
পক কী ৮৮০ 

রঙ্গপুর । 

( বঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয় হইতে শ্রীদেবেন্জনাথ রায় 

কাব্যতীর্-কবিরঞ্পন সহকারাসম্পদিক কর্তৃক প্রকাশিত ) 
7০ পক পি পিন ৩ শে থারস্স্কে 

( গ্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ রা দায়ী) 

সুচী 
বিষয় লেখক পু 

১। 'অসমীক়বাগ্রস্থ-বিবরণ শ্রীউমেশচন্তর দে ১৯১৯, 
২ উত্ভিদ__-তাহার উপকরণ ও বর্মন শ্রীআগুতোষ লাহিড়ী বি, ্  ই, * পে 
৩। সভাপতির অভিভাষণ মহামঙোপাধ্যায 2 

( চিত্রশালার দ্বারোদঘাঁটনকালে ) প্রীহরপ্রসাদ শাল্ত্রী এম্ এস, আই, ১৭ 
৪। বনমালদেবের তাত্রশাসন অধ্যাপক এস্ডি 

প্রীপক্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্বমর্বতী এ 
€। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চি্রশালা শ্রীবৃন্দাবনচন্তা ভট্টাচার্য 

পরিশিষ্ট_নবম সান্বংসরিক কাধ্য-বিবরণ | ১০৪ 

কলিকাতা 
৯, কাটাপুকুর বাইলেন বাগ্বাজার, 

... বিশ্বকোষ প্রেল 
শ্রীরাখালচজ ফিতরা মুদ্রিত | 

রা ৮2৩২১, ১৯১ 

বাক হাস] 7777 কমল আনা 
: পরঙপূর-সাহিতয-গরিধদের সৃতগণ ব্দাসুলো বিন ভাকমানড: 

| ' " এই পন্ধিক! পাইবেন... 

. উিফোনও সেন টিকানা পরিবর্তন বাটন গন জিন 



পুর -পপক্বিসমড্ -ও্রীল্ছান্যলী £ 
১1 _গ্ডিকাঁবিজয় । ( মহাকাব্য ) 

রঙ্গপুরের কৰি দ্বিঞজ কমললোচন কৃত শক্তিবিষয়ক আদি গ্রস্থ। 
ডিমাই ৮ পের্জী আকারের প্রায় ৫** পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ এই স্থযৃহৎ উপাদেয় সটাক প্রস্থের অর্দমূল্য-_কাগজের 

মলটি॥* আলা, উৎকৃষ্ট বাধাই করা %* আঁনা। হীহাদের আবস্তক হইবে পত্র লিখিলে ডিঃ পিং ডাকে : 
- প্রেরিত হইয়া ধাকে। 

২। আহিকাচারতত্বাবশি্ট | 
কোচবিহারাবিপতির ভূতপূর্ধণ রালমন্ত্রী স্বর্গীয় শিবগ্রসাদ বকৃসী মহাশয়ের সঙ্কলিত "আহিকাঁচারতত্বা বশিষ্ট” 
নামক একখানি অভিনব স্মৃতিগ্রন্থ তৎপৌত্ শ্রীবুক্ত প্রমদারগ্রন বক্্সী মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে প্ডিত শ্রীযুক্ত 
ফোকিলেখর বিদ্যারত্ব এম, এ মহাশয়ের সম্পাঁদকতায় এই সঙ্ভ। হইতে পুনমুর্িত হইয়ছে। সভ্যেতর 
ব্যক্তিগণের পক্ষে মূল্য ॥* আলা মাত্র। 

শাক ।  গৌড়ের ইতিহান। প্রথম খণ্ড । (হিন্দুরাঁজত্ব ) 
মালদহের হৃধোগ্য পঙ্িত গ্রীষুস্ত রজনীকান্ত চত্রবত্া মহাঁশয়র সঙ্কলিত, এই ইতিহাসপ্রস্থ সভার 

্রস্থাবলীভুক হইয়! মুত্রিত হইয়াছে । মূল্য কাগজের মলাট দ* এবং সুজ্র বীধাই করা ১ টাক!। | 

৪। রঙ্গপুরের ইতিহাস, প্রথম ভাগ. (যয্ত্ুস্থ ) 
রঙসপুর ডিষ্্রীট বোর্ডের সাহাধো এই গ্রন্থ সভ। হইতে সম্বলিত হইয়। প্রকাশিত ও সভ্যগণের মধ্য 

বিসামুলো বিতরিত হইবে । ১৯১*-১১৭: অদে এই প্রস্থের মুদ্রণব্যয় মধ্যে প্রাগুক্ত বোর্ড ৫** পাঁচশত 
টাক। সাহাব্য করিয়।ছেন। এই গ্রন্থে রলগপুরের য।বতীয় পুরাতত ও কৃষিবাঁণিজ্য।দির ধিবরণ চিনি সহ 
প্রকাশিত হইবে। 

৫1 বগুড়া--সেরপুরের ইতিহাস । 
1৯ ভীযু্ত হরগৌপাল দাস কুওু মহাশয় কর্তৃক সম্বলিত । মূল্য ॥* আট আনা মান্্র। 

রর ৬। সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি। 
বগুড়ার ভক্তকবি সাঁধকা গ্রগণ্য শবর্গীয় গোবিন্মচন্্র চৌধুরী মহাশয়ের অপ্রকাশিত সাধনসঙ্গীতগুলি সংগৃহীত 

হইয়া তাহার ছুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহাধ্যার্থ সঙ কর্তৃক প্রক।শিত হইয়াছে । এই ভক্তকবি ও তাহার 
সঙ্গীতের পরিচক্জ বঙ্গবাসীমাপ্রেরই অবিদিত নাই । আশা করি, কবিবরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ ও তাহার 
পরিবারবর্গের সাহাযাকল্সে প্রত্যেকেই নগদমূল্য ॥* আন! মাত্র দিয় এই গ্রন্থ-খানি ক্রয় করিবেন । 

পর্ণ ৭7 বগুড়ার ইতিহাস। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ) 
্রীযুক্ত প্রভাসচন্্র মেঘ বি; এল মহাশয়ের রচিত, এই গ্রন্থে সমগ্র বগুড়ার ধাবতীয় বিবরণ গ্রন্থকার কর্তৃক 

বিভৃতভাখে সঙ্কলিত হইয়াছে। মুল্য ৪ ও ১1০, এই সভার সভ্যগণের পক্ষে 1/* ও 1%* আনা মাত্র। 

৮৮৮1  পালিপ্রকাশ-শশ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী প্রণীত । 
মূল্য ২৭*, বাধান ৩২ টাকা; প্রবেশক, পাঁলি পাঠাবলী ও শবকোব সহ, পালিশিক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্ট ও 
সি পৃষ্ঠায় সম্পূর্। 

এ ৯। অঙ্কুতাচার্ের রামায়ণ ( আদিকাণ্ড) 
উত্তরবঙ্গের এই মুবৃহৎ ম্লামারণ দিখাপতির়ার হযোগ্য সাহিতাসেবী রাজকুমার শ্রীধুক্ত শরৎকুমীর কার 

পদ, এ মহোহষের অর্থানুকুল্যে ও গৌড়ইতিহাস-প্রণেতা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের 
| সম্পাদকতাকক: বিখাকাষহস্ত্রে গুজিত হাইরাছে। ফেধল আছিকাওই রয়েল আটপ্জী আকারে ৩৫ কর্দায 

বামাপ্ত হইয়াছে। . সভাগণ বিশাখুষ্গযে পাইদেম। সত্যেতর ব্যক্তির পক্ষে আধিকাখে যুল্য ১.টাক। নাজ |, 



রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা 
্ এমসি ক ) 

তাষ্টম ভাগ 

শ্রীভবানীপ্রপন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কতৃক 
সম্প।দিত 

রঙ্গপুর 

১৩২৩ বঙ্গাব্দ 

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ হুইতে সম্পাদক কর্তৃক 

প্রকাশিত । 

কলিকাতা 

৯, কাটাপুকুর বাইলেন, বাগবাজার, 

বিশ্বকোষ প্রেসে 

শ্রীবাথালচন্্র মিত্রদ্বার মুদ্রিত । 



অষ্টম ভাগ পত্রিকার পৃষ্ঠ! 

2 সুচী 
ৰর্ণান্ু ক্রমিক প্রবন্ধের নাম লেখক পৃষ্ঠা 

শ্রীযুক্ত মাননীম্ব বিচারপতি 
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সন্মিগন ষষ্ঠ অধিবেশনের আশুতোষ চৌধুরী বি, এ (ক্যাণ্টার) 

সভাপতির অভিভাষণ এম, এ, বি, এল বার-এট-ল ১ 

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন সপ্তম অধিবেশনের 

সভাপতির অভিভাষণ শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ জগদিজ্্রনাথ রায় ৮১ 

উদ্ভিদ ও ত্বা্ার উপকরণ শ্রীযুক্ত আগুতোধ লাহিড়ী বি, সি ই ৭ 
কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতির দ্বিতীয় বর্ষের 

আংশিক কার্যবিবরণী শ্রীযুক্ত গোপালক্ দে ১৪৩ 

গৌড়*পাতুয়-গ্রদর্শক শরযুক্ত হরিদাস পালিত ৪৯ 

ঢাকার মসলিন এ, এফ, এম আব্,লআলী এম, এ ২৮ 

তন্ত্রের বিশেষত্ব ./ শ্রীধুক পুর্ণেন্দুমোহন সেহানবিশ ১৪৮ 

নারায়ণদেব ও পল্মাপুরাণ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র চরুব্তাঁ 2? ১৯৩৬ 
ভারতীয় নাট্য শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী 

কাবা ব্যাকরণতীর্থ ১৫ 
রজপুরে প্রচলিত প্রবাদ-সংগ্রহ ৬/ ৮তারাশঙ্কর তর্করত্ব ৪৩ 

শঙ্করদেব শ্রীযুক্ত উমেশচন্্র দে | ৯৭ 

সম্ গ্রন্থের তালিকা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ ৩৩ 
সভাপতির অভিভাষণ ( অষ্টম বাধষিক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী বিদ্ভারঞ্জন 

অধিবেশন) (মাননীয় মহারাজ। কাশিমবাঞজ্জার) ৬৪ 

স্ববীকেশ শীন্ত্রীর জীবনী 
( বিচ্যোদক-সম্পাদক ) আযুক্ত যোগেন্্রচন্র বিদ্কান্ষণ ৩৩ 

পরিশিষ্ট 
অষ্টম সাতৎসরিক কাধ্য-বিব্রণ ১-২৬ 
নবম বর্ষের মাসিক অধিবেশনের কার্ধ্-বিবরণ ১-৪৬ 

টি ও গরমের 



বিজ্ঞাপন 

১। বৈজ্ঞানিকের ভান্থিনিরাস--নখাপক এ্রযুজ পদ্মনাথ ছটচার্ঘয বিছ্টাবিলোদ এম্ এ, 

প্রগীত। মুল্য /+। ছিন্দুর উপাঁসনা-তন্ব__-প্রথম ঘাগ, ঈশ্বরের স্বরূপ-_জীবুক্ত কালীচরণ সেন (বি. এল্ 

কৃত। যুল্য *। হিন্দু-বিবাহ-সংস্কার- অধ্যাপক জীযুক্ত গল্মনাথ ভ্রচাধ্য বিচ্যাবিলোদ এম্, এ 

প্রথীত। মুলা /*। প্রাপ্তিস্থান গৌহাটী ভ্যালি টেডিং কোং, গৌহটী । কলিকাঁত।, ডক! প্রস্ততি স্থানে 

প্রধান প্রধান গ্রশ্থাগারে। 

২। যশোহর খুলনার ইতিহাস--:( ১ম থণড_ প্রাকৃতিক ও তিহীসিক )-_ শ্রীবুক্ত সতীশচন্ত্র 

মিত্র প্রণীত। ইহ।তে অতি প্র।চীন যুগ হইতে পাঠান আমলের শেষ পধ্যস্ত ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। 

১৩৪ পৃষ্টা সম্পূর্ণ। ৪৫ খানি হাফটোন্ছবি ও মাপ আছে। কাগজ, ছাপ! ও বাধাই উৎকৃষ্ট । মূল্য ৩২ 

তিন টাক!। গ্রকাশক-_ চক্রবর্তী চাটি কোং ১৫নং কলেজ স্ষোয়ার। ই্ডেন্টপু লাইব্রেরী ও ওরুদা॥ 

চট পাধ্যায়ের দোকানে ও কলিকাঠার অন্তগ্ত দে।কানে প্রাপ্তব্য। 

৩। নীতি-সংগ্রহ- -বিদছ্যার্ণিণের মনুম্যত্ব-লাভের, জাতীয় বিদ্বেষ তিরোহিতের ও বন্তুত। শিক্ষার 

চন্য ''নীতি-সংগ্রহ” ১ম খণ্ড প্রকাশিত এলং পাঠ্যানুমোদিত হইয়াছে । শেশ শাহ আনছুল্ল।হ, গে।ঃ বোনরপাড়া, 

বঙ্গপুর। 

৪। স্বাণ্থ্য রক্ষা-_-ইউরোগীয় যুদ্ধে আহত এবং রে।গগ্রন্ত ব্যক্তির সাহাধ্যের জন্ত মেদিনীপুর জমি- 

দারী কোংর ডাক্তার পরাজেন্্রকুমার ধোম প্রণীত । পুস্তকের সমণ্ত উপশ্বস্ব বেঙ্গল-গিলিফ ফণ্ডে প্রগান করিবেন । 

মূল্য ১২ টাকা|। গ্রন্থকার ও গুরুদ।ন চ্য।টার্জির নিকট প্রাপ্তব্য। 

৫1 বিষাদ-সিন্ধু-_ব্বনামখ]াত ও সর্বজনপ্রশংসিত মীর মশারফ. হে।সেন মহরস প্রণীত “বিষাদ- 

সিন্ধু” উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে । বাঙ্গালী মাত্রেরই এই পুম্তকপাঠে বিশ্বে জ্ঞ।নোপার্জন হইবে। 

মূলা বাধাই ৩২ টাকা, কভার মোড়! ২। টাক।। ডাঁকব্যয় শ্বতস্্ব। মীর এত্রাহিম হোসেন। ৩৪নং জ।ননগর 

রোড, ইটালি। 

৬। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্, এ প্রণীত--১। সচিত্র রাজপুত- 
কাছিনী -_রাজপুতবীর ও বীর নারীগপের জীবনের গল্প অবলম্বনে সরল ভাষার রাজপুত জাতির অপূর্ব 

ইতিহাদ। দ্বিতীয় সংস্করণ ঘাহির হইয়াছে; মূল্য কাপড়ে বাধাই ১/*, কাগজে বীধাই ১২ টাক|। 

২। খণ-পরিশোধ-_(দ্বিতীয় সংস্করণ) একখানি শিক্ষাপ্রদ শ্রেষ্ঠ উপন্।স। আদন্ডোপাস্ত পুণ্যের 

্ব্গীয় প্রভায় অলোকিত ; কর্পের অমৃতমর শ্রেষ্ঠ উপদেশ গ্রথিত। মূল্য ১1০। 

৭। ওয়াপ্টেয়র ভিজাগাপত্রম্__ীযুক্ত জানেন্্রমোহন দাস প্রণীত, মনোহর অ্রমণবৃত্বসথ- 
সম্বলিত সচিত্র হুখপাঠ্য গ্রদ্থ। মুল্য ১২ টক! মাত্র । ডাকমাশুল স্বতস্র। ৪নং উইলিয়ম্স লেন, গ্রস্বকারের 

নিকট প্রাপ্ুব্য। 

৮। জীবন-চিত্র--ইধুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর সম্পাঙ্গিত। ইহাতে বুদ্ধ, শঙ্ষরাচার্ধ্য, চৈতন্, জয়দেব 

হইতে রামকৃষ্ং বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহায(দ্িগের জীবনী ও ছবি আছে। কাপড়ে বাধ] ১1 মাত্র । ম্যানেজার-__ 

বুধ] এজেন্সী, ২২ ফকিরচাদ চক্রবর্তীর লেন, কলিকাত|। 

৯। ভক্তের ভগবান্__-ভগবানের অপূর্ব তক্তরক্ষা-কাহিনী। মূলা ।* আনা । দেদিনীপুর- 

হিতৈষী অফিস। 

১০। মহাভারতের বিস্তৃত সূচী-__-অপূর্ব গ্রন্থ--মহাতারতের সমস্ত আবশ্বকীয় বিষয়ের বর্ণাঙু- 

নারে লৃটী প্রস্তুত কর| হইয়াছে। মুল্য ১২ টাকা । জউপে্রনাখ চটোপাধ্যায়। ৯৮নং সীতারাঙপুর, ৬কাপীধাম। 



(২) 
১১1 গীতীবিন্দু-_-বাঁলক শিলীর চিত্রিত, সমূল পদ্যান্থবাদ; মূল্য ১২ টাকা, নমুন1%১*। 

রবীন্দ্র--'হাপনার অনুবাদে যথেষ্ট গুণপণ|।” ভাঁরতী- “মূলের সৌনধ্য ও তেজ উভয়ই মংরক্ষত। 

গুরুদাস-লাইব্রেরী। 
১২। নদীয়া-মাধুরীতে শ্রগৌরাঙ্গের মধুর লীল। সরলভাধা়্ লিখিত । “'এই গ্রস্থের বর্ণে বর্ণে অমি 

নিঝরে”। (প্রীন্্ীবিষুপ্রিয়া পঞ্জিক।)। মুল্য %/* আনা। শ্রীকামদচরণ বানার্জি। ্গৌর।ঙগ-সমিতি, 

্রাঙ্গগবাড়ীয়।-_ত্রিপুর|। 
১২। প্রীশ্ীগীতগোবিন্দ__-( সচিত্র )উৎকৃষ্ট ক!গজে লাল কাঁলিতে জয়দেবকৃত মুল; পুজারি 

গোস্বামীর টীক।, গাঠান্তর ও কাল কালিতে সুমধুর পদ্যানুবাদ ; বিস্তৃত ব্যাখা! ; ১১২ পৃষ্ঠ ব্যাপী ভূমিকায় জীবনী 

ও সমালোচনা সলিত। শ্রেষ্ঠ মমালে।চকগণ কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ বলিয়া প্রশংসিত। মূল্য ১1* টাক।। 

সিচ্ষের বীধাই ২ টাক।। গুরুদান-লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। 

১৪। পর্ণপুট ও কিসলয়-বঙ্গের জনপ্রিয় কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের সর্বজন প্রশংসিত 

কাব্যহুয়। মুল্য যথাক্রমে ১ টাক! ও।* আন। প্রাপ্রিস্থান__শ্রীজিতেন্্রনাথ বহু, পোঃ উলীপুর (রঙ্গপুর)। 

১৫। “সম্ছোল বারাছিন”__মূল্য /*; “দালায়েলে কাঁফিফি রদ্দেল! মঞ্জহাবি”_মূল্য ০/*, “ইষ্দেব”-- 

মূল্য ০*) “স্ত্ী-স্বাধীনত1”- মূল্য /*১ “মহম্মদণী লাঠি”_মূল্য ।* আন।, ঢাকমাশুল ম্বতস্্ব। মোঃ মচশ্মদ আালি, 

পোঁঃ মহীপুর, কোলকন্দ, রঙ্গ পুর। 

১৬। «অগ্তলি৮- বর্ণীম। কৰি চারুহাসিনী দেবী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ মূল্য ১.টাক।। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার 

কলিকাঁত। মেসাস“চক্রবস্তা এপ চাঁটার্ছি পুস্তক-বিক্রেতীর নিকট প্রাপ্তব্য। 

১৭। ন্বগাঁয় জানকীনাথ পাঁল বি, এল্ শাস্ত্রী বাঃম্পতি বিরচিত “গ্ীভ্রীরাসলী ল।” খ্রস্থকারের গষেবণা- 

পুর্ণ বিস্তৃত তুমিক1, তাৎপর্য, বঙ্গানুবাদ, অন্বয় ও মণিগ্রভ| নায়ী অন্চিনব টাকা যুক্ত রাদপঞচাধ্যায়ের সহিত একত্রে 

প্রকাশিত । মূল্য ১ গলে %*, “ও নিত্যানন্দ-চরিত” ১ম থও্ড ১২২পৃঃ মূল্য ॥* স্থলে ।*, ২য় খণ্ড ২১পপৃঃ 

১. স্থলে ০, ৩য় থণ্ড ২৪* পৃঃ ১ স্থলে /* একতে ১১; “্যুগধর্ম্ম” ২৭৮ পৃঃ ১।* স্থলে ॥* আন|। প্রীবসন্ত- 

কুমারী পাল, নওপ|ড়া, পোষ্ট সোণারপুর (ফরিদপুর)। 

১৮। *গ্রারামচরিত” শঅন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের চরিত্রের মমালোচন।, 

জাতিবর্ণ-নির্বিষশেষে সকলেরই সমপাঠ]। মূল্য /* মাত্র। কলিকাত। এস্, কে, লাহিড়ীর দৌকানে পাওয়। যায়। 

১৯। প্রতিষ্ঠাবান কবি শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত গ্রন্থাবলী-_ 
১। একুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক” (কাব্য) এই গ্রন্থে আদর্শ পিতা, আদর্শ মাত।, আদর্শ পুত্র, আদর্শ দম্পতি ও আদর্শ 

বীর-চরিত্র চিজিত। কবির অমিত্রাঞ্ষর ছন্দ বাঙ্গাল। ভাষায় নুতন সামগ্রী। উৎকৃষ্ট বাধাই মূল্য ১ এক টাক]। 

২। “*বঙ্গের কলক্ক”--( কাব্য) “অতি উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ” (সার কে, জি, গুপ্ত )। “কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় 

পাইলাম” (বাবু মারদাচরণ মিত্র ) উৎকৃষ্ট বাঁধাই মুল্য 4* বার আন! । ৩। “রাণী হর্গাবতী" (তিহাগিক 

কাধ্য-_ঘঙ্গের ডিরেক্টার বাহাছুরের অনুমোদিত) পঞআজাট আকবর ও রাণী ছুর্গাবতীর আদর্শচক্িত্র এই গ্রন্থে 

চিঞ্জিত। প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই বই পড়! উচিত। উৎকৃষ্ট বাধাই মুল্য %* জানা । ৪। কুলীন 

বামন (সামাঞ্জিক প্রহমন )--বঙগীয ব্র্ধণ কুলীন সমাজের নিখুত চিত্র এই গ্রস্থে অস্কিত মুল্য ।* চারি অ।ন!। 
৫। নলোপাখ্যান-_মুল্য ।* আট আন।। ৬। কৌরব-কলঙ্ক__মূল্য আট আন1। ৭। পার্থ-পরাক্রম-- 

মূল্য ॥ * আন! । মর 

ফলিকাত। ২*১ নং কর্ণওয়ালিস সু, গুরুদাস লাইব্রেরী ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাুব্য। 



৬। হরিশ্চক্্র উপাখ্যান । 

শঙ্করদেবের লিখিত “হরিশ্ন্দ্র উপাখানটি তাহার গ্রাগমিক রচনা বলিয়া একরপ 

স্থির দিদ্ধাস্তত হইয়াছে । এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে শনেকগুলি যক্তি প্রদর্শন করা যাইতে 

পারে »। রাজা হরিশ্চন্ত্র কুক রাজ্ুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান £ তছৃপলক্ষে বিশ্বামিত্র খষিকে 

সমগ্র রাজা দান ও আত্মবিক্রয় দ্বারা দক্ষণার অর্থ সংগ্রহ, এই সকল কার্ধাই এই 

উপাখ্ানে প্ররাতপুঞ্জ সহ হরিশ্চন্দ্রের দশবীরে স্বর্গারোহণের হেতুতৃত বলিয়া উক্ত 

হইয়াছে । কিন্ত 

মন্ত্র তন্ত্র যজ্ঞ যত তপ তীর্থ কোটি শত 

হরি নাম অধিক সবাতে। (কীর্তন ৪৭৬ পঃ) 

ইহাই উত্তরকালে শঙ্করদেব ও তপ্তক্রগণ কর্তক টদ্গীত হইয়্াছিল। প্রাথমিক রচনা 
বা চরালর (ছাওয়ালের) বাণী হইলেও এই প্রাথতে শঙ্করদেব আপনাকে 'কবি” বলিয়া 

একটি ভণিতাতে উল্লেখ করিয়াছেন । যথা £ আটে 

হরির চরণ সেবি কষ্ণর কিস্কর কবি 

ছবী বন্ধে রচিল৷ পয়ার । (১৭৬) 

মুদ্রাঙ্কণ কালে প্রাচীন পুথি কতদূর সংশোধিত হইয়াছে জানি না, কিন্তু যাহা মুর্দিত 
হইয়াছে তাহা শঙ্করহদবের লেখনীর অন্ুপযূক্ত হয় নাই। প্রধানত: মার্কত্ে পুরাণ হইতে 
উপাধ্যানাংশ গৃহীত হইলেও নানা বর্ণ ও অলঙ্কারের সংযোগে এই করুণরসাম্মক উপাখ্যান 
অতি লোকমনোহর হইয়াছে। কথিত আছে এই পুথির পদ গাইয়া গোপাল নামক 

শসিশিপি ২ ০ সি শিশ্ীটিটিি ীিশ্িিশী্পীীি তিশা শি 55 এড পপ িিটীিশীতিিশ্িশীরশীা টিটি ৩০ শনি শি শট শিপ 

* 'হরিশ্চন্র” উপাধ্যানের প্রাচীন হন্তলিখিত পুধিতে ভন্প শতেরও অধিক পদ ছিল । সংশোধিত 
ফুত্রিত খরস্থে ৫১২টি পদ আছে। ৬*৪ সংখ্যক পদটি এই £_ 

চবালর বাঁণি, হেন মনে জানি, 
মনে হৈষা পরিতোষ । 

১৩১১ সালের কার্তিক মাসের 'প্রদীপে' যুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক লিখিত প্রযহ জবা 



২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

শঙ্করদেবের এক ভক্ত স্বল্লায়াসে প্রচুর ভিক্ষা সংগ্রহ করিত। এহ গ্রন্থে ততকাল-প্রচলিত 

ক্রিয়াকাগুমন়্ ব্রাহ্মণ্য ধন্রের প্রতি তীব্র বিদ্রপ দেখিতে পাগয়া যায়। যথা £_- 

হরিশ্চন্দ্র নৃপতির রাজহ্য় শুনি। 

অযোধ্যাক আসি সবে ভরিলা ব্রাহ্মণী ॥ 

অশেষ দেবকে দেই ভোজন সম্ভৃত। 
দধি মধু মোদক ভূপগ্রস্ত পঞ্চামূত ॥ 

ঘ্বত লাড়, পরমান্ন তুজি গণ্ডগোল । 

ঘন ক্ষীর খান্তে-_যেন পেট ভৈল ধোল॥ 

শুথাপি বোলস্ত মোক আর কিছু লাগে। 

উপস্থি পাএঠ যাকে তথাপিতো। মাগে ॥ 

কতো! পঞ্চামৃত খুজিলস্ত খাইবো বুলি। 

মুখত ন যাহ চাই থাকে হাত তুলি ॥ 

বিধিক ম্মরি মন্দ করস্ত ব্রাহ্মণ । 

এড়িয়ো! নোথস্ত যেন রূপণর ধন ॥ 

খাএস্তে খাওস্তে কতে। পাইলে গল মান। 

বস্ত আনি যাচম্থ নেদেস্ত সমিধান। 

স্থানে স্থানে বিশ্বামিত্র খষির প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়। যায় £-_ 

পরম আক্রোশ ধষি অল্প ক্ষমা নাই । দেখি পষি থঙে খেদি গৈলা আগ বাচ়ি 

বাকলি পিন্ধানা বস্ত্র লৈলা দোলোকাই ॥ ভূমিত পেলাই অলঙ্কার লৈল৷ কাড়ি। 

দেখি শৈব্য/ আপনি কাঢ়ন্ত অলঙ্কার । 

দেখিয়। ক্রন্দন করে অবোধ কুমার ॥ 

অন্য 

বিশ্বামিতর দেখে পাছে মুচ্ছণ গৈয়া পরি আছে 
মহারাজ ভার্ধার সহিত ॥ 

বিমুচ্ছিত দেখি আতি, দক্ষিণা হেরাইল বুলি 

বলিলস্ত অধোমুখ করি। 

স্থখ নাহি উঠি যাস্ত নিহালি নিহালি কাস্ত 

জানে রাজ। আছে ছল ধরি ॥ 

কান্ধে ঘট করি আনি মাথাত ঢালস্ত পাপি 

উঠ উঠ হরিশ্চন্্র রাই। 

দিয়। ধন দক্ষণার কান্ধর গুচায়ো ভার 

ধরুয়ার কৈতো সুখ নাই ॥ 

জ্রীশঙ্করদেব আমরণ শ্াঙ্গণদিগের প্রতি সসম্ত্রম বাবহার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 

তৎকালীন পুরোছিতকুলের অসংবত অর্থলালস৷ তাহার হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত ছিল এবং 

উাছাকে ধন্্াচরণ অপেক্ষাকৃত সহ্জসাধ্য করিতে উদ্বোধিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। 

উত্তরকালে তিনি অনেক উগ্র মূর্তি ত্রাঙ্মণকে_অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া ভাগবতাঙ্গ তক্ষি- 
শাস্ত্রের আলোচগায় প্রবৃ করাইয়াছিলেন। 



সন ১৩২১, ১ম সংখ্য। ] অসমীয়! গ্রন্থ-বিবরণ। ৩ 

“৭ | ধোলর ₹ উৎপত্তি । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা মৃদক্ষের বৌল শুনিলেই অজ্ঞান হন। 'ভ্রীখোল' নাম উচ্চারণ করিতেই 

অনেকে ভাবে গদগদ হইয়া পড়েন। আসামে মৃদঙ্গের তাদৃশ প্রচলন নাই। 'শ্রীধোল' 

তৎস্থান অধিকার করিয়া আছেন। ধলসত্রের শ্রীপৃক্ত তীর্থনাথ গোস্বামী “ধুলিয়া ও “বায়েন' 

সকলের আদরের ধন “ধোলর উৎপত্তি” মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। , উহা অনেকটা 

তর্জজা লড়াইএর অন্ুন্ূপ। প্রথমে একজন 'ধুলিয়া” ঈশ্বর বনানা ও দেলী সরম্গতীকে স্মরণ 

করিয়! অন্য 'ধুলিয়াঃকে 'বান্ধনি। দিবে । তৎপর অন্ত ধুলিয়া যথারীতি বন্দনাদি করিয়া 

এ সকল 'বান্ধনি' খুলিবে ; যথা £-- ্ 
( বান্ধান ) 

আসিয়া! সভাত থিয় ভৈলা ধুলিয়! পুতাই। 

কান্ধত কাঠ গরুচাল লৈ বড় ধুলিয়া বোলাই ॥ 

কানত ধোলর ভার তুমি কেনেকৈ পালা । 

এই ভূমিত “কনেট দিবলৈ পালা পাও। 
উপারঞ্জল পৃথিবী তার কোন বাপমাও ॥ 
উপজিল পথিবী কোণেকাটে নাই। 

কাহার আজ্ঞাত তুমি ধুলিয়! গো ভৈলা। সেই কাছি খনি কার ঘরে বিচারলে পাই ॥ 

উপজিল পৃথিবী দিন কি রাতি। 

উপজ্জিল পৃথিবী চিত রে কাতি ॥ 
তৎপর পৃথিবীতে কি প্রকারে চাম গাছের উৎপত্তি হইল? সেই গাছের টুকরা কুন্দাইয়। 

কে ধোল গণ়ল? কোথায় গরুর জন্ম হইল? কখন মৃতু হইল? কে ছাল তুলি ? কে 

ধোল ছাইল? লা হেঙ্ুল নীল হরিতাল কোথায় উৎপন্ন হইল? কে উহা বাটিয়া ধোলের 
'রং, করিল ? বাশ কোথায় জন্মিল 1 ক উহার কতটুকু গাটিয়া ধোলের 'দাবি' গড়িল? 
ইত্যাদি বনু প্রশ্ন । 

নজনাই বোলে কাঠ গরু ছালর ভার। 

জ্ঞানী সকলে বোলে তাক মালা রত্ব সার) 

যাক বোলে মহাদেউর কর মুগ্ডমালা । 

ধোলর ভার ভৈল আসি তারে এক কলা ॥ 

বিগ্া গুরুর আজ্ঞ।ত ধোলর ভার লৈলে!। 

সেই দিনার হস্তে ধুলিয়! গোট ভৈলো ॥ 

পূর্বত আছিল মাত্র আদি নিরগ্রন। 

স্ষ্টি নোহান্ত ঈশ্বরক ন করে শোভন ॥ 

শৃন্ত দেখি পৃথিবী শ্রজ্িবে মন ভৈলা। 

ঈশ্বরর কটাক্ষে বাসে প্রকৃতি শ্রজিলা ॥ 

নিমলিলিখিত পদগুলিতে উপরোক্ত “বান্ধনি খোল। হইতেছে থ' £__ 

সেই প্রকৃতির সঙ্গে প্রভেো! করিলা বিহার । 

প্রপবিল দেবী ডিম্ব বৃহৎ আকার ॥ | 

সেই ডিম্ব নিয়া মহাজলত পেলাইলা। 

তান হস্তে ত্রচ্ম বিরাট জন্ম ভৈলা ॥ 

চা রী 

চিতটক পূিবী বারাছে আনিলে উধাই। 

হাতে কাছিধরি রক্ষা কাটিলেক নাত ॥ 

মহাধর্্দে কাছি ভৈলা সুদর্শন চক্রে দার। 

বাস্থকী ভৈলস্ত বিরী অনস্তে নালতি তার ॥ 

* আসাম অঞ্চলে 'ত' ও 'ট' বর্গের পরম্পর স্বাধীন বিনিমন্ক দেখা বার; সুতরাং 'ধোল' যে আমাঘের 

“ঢোল” তাহা জজ্স।য়াসেই অনুমেয় । সম্পাদক । 



৪ রঙগপুর-সাহিত্য-পরিষৎড পত্রিকা । 

পথিবীর জন্ম কৈলো জন্ম পটলক চাই। অনন্তর আট ফনায্জে আটোটা সিপা।। 

সম্ত সাধুর ঘরত সেই কাছি বিচারিলে পাই॥ নববিধ ভক্কিয়ে নটা ডাল ধরে ছাম জোপা ॥ 

নাই চন্দ্র সুর্যযর প্রকাশ সি বেলাত। পারিষদে পাত তৈল! পার্বতী বাকলি ছাল। 

সেই সময়ে পৃথিবী খানি ভৈলা জাত ॥ ভক্তির পুর্ণ রসে ছাম গছ জানা সর্বকাল ॥ 

্ ্ মহাধম্মে আমি ভৈলা ছামর মাজে সার। 

গোলোকর ছাম গুতি কুষ্ণে দিলে ব্রহ্মার হাতত। বিশ্বকন্মায় কাট কানত ললে ভার ॥ 

্রন্মায়ে অর্পিলে গুতি খধি নারদত ॥ শুকমল বাহৈয়ে ধোল করিলে গঠন। 

পেই ছাম গুতি নি পৃথিবীত পছাষ। অনন্তর ললাল বীজে চারিতি বরণ ॥ 

শেহ নিশ। ছুই পাতি ছাম গজিয়া ওপাই ॥ ইত্যার্দি__ 

এই সকল প্রশ্ন ও উত্তর কিরূপ বাক্চাতুরীপুর্ণ সরস ও পর্বজনভোগ্য তাহা মূল পদ- 
গুলি গীত না হইলে সম্যক উপলব্ধ ঠয় না। আমরা মুল পুঁথিখানি পাঠ করিয়াই মুগ্ধ 

হইয়াছি। ধোলের সহিত রাগ সহকারে গীত হইলে এই "বান্ধনি” 9 “মেলনি”গুলি যে 

অতিশয় শ্রুতিন্থকর ও প্রাণম্পশী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকেই মনে করেন 

যে শহ্করদেবের পর আসামের সঙ্গীত ও কাব্য শাস্ত্রে নৃতনত্ব বিকশিত হয় নাই। এবপ 

ধারণ! যে সম্পূর্ণ ভ্রমাম্মক এই “ধোলর, উৎপত্তি”হ তাহার একটি প্রমাণ। 'ধোলর 

উৎপত্তির স্তায় গ্রামে গ্রামে কাবারসাস্বাদের জন্য অগাপি যে সকর্ল ভাওনা (যাত্রা ), 

বুয়ার গীত (ভাটের কবিতা ) ইত্যাদি হয়া থাকে, প্র গুলির সংগ্রহ কর! জাতীয় 
সাহিত্যের হিসাবে অতি আবশ্তাক। বলা বাহুল্য যে বঙ্গদেশের হ্যায় আসামেও গ্রাম্য 

গীতি ও ছড়া প্রভৃতি নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অনাদূত। এখন ভাটের কবিতা বা 

বুয়ার গীত গাহয়! পেট চালান দায়; স্থতরাং সমাজে শ্র শ্রেণীর কাব্যামোদি লোক 

ক্রমেই বিরল হইয়া পড়িতোছ। এ সকল গ্রাম্য কবিররচিত যাহা কিছু এখনও আছে উহা 

সংগৃহীত ও মুদ্রিত না হইলে মলমীয় জাতীয় লাহিত্োর প্রভৃত ক্ষতি হইবে। 

৮। সীতা-ন্বয়ন্বর নাটক । 

শঙ্করদেখ অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া ভারনা প্রবর্ধন করেন। 'সীতা-স্বয়ম্বর” 

তদ্রচিত একথানি অতি উৎকৃষ্ট নাটক। ইহা রাজা নরনারার়ণের ভ্রাতা শুরুধবজ বা 

দেওয়ান চিলারায়ের অনুমতি ক্রমে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। যথা £_- 

রামক পরম ভকাতি রস জান। 

শ্রীশুর্লধবজ নৃপতি প্রধান । 

রামক বিজয় করায়ত নাট । 

মিলব তাহে বৈকুঠক বাট ॥ 

নাটকের রচনা ও অভিনয়ের প্রণালী প্রদর্শনের জন্ক কিঞ্চিত উদ্ধত করিতেছি। 



সন ১৩২১, ১ম সংখ্যা ] অসমায়া এ্রান্থ-বিবরণ । ৫ 

শ্লোক । কৃপাময়ঃ প্রভূ রামঃ 

দৃষ্ট1 সীতাং সশঙ্কিতাং। 

চকার সগ্ুডণং তৃণং,__ 

লীলফযাজগরং ধণ্ুঃ ॥ 

হৃতুধর । সে কৃপাময় রামচন্দ্র মীতাকে সকবণ ভাব পেক্ষিয়ে ৩ৎকালে ধন্টত গুণ 

«গান, সে ঈশ্বর পুরুষ রামচন্দ্র হাস হাঁস কণমান টানি ধূপষ্টঙ্কার কয়ল। ঠাঙ্কার শব্দ 

নধাস্থানে ভাগন। পচার ছিন্ত পড়ল যৈসে বজপাত ভল। রামক মহা মহিমা পেক্ষিয়ে 

নীতা ধনুহঙ্গ দেখি আনন্দে মগন হুয়া “ঘসে প্র/রামক মাথে কুন্ুমমালা য়ে স্বামী বরল ৩ 

দেখহ শুনহ নিরস্তরে হরি হার বোল হরি। 

গীত | 

রাগ মাহছুর--যোৌতা মান। 

মানন্দ রাজনন্দিনী হাসে। 

রামক পাশে চলে লয় লাসে॥ 

পদ । স্বামীক মাথে মাপা পরিধাহ। 

করু পরণাম পায়ে পড়ি মাই ! 

ধরি রমণী রামে হাসি তভোলে। 

স্বামীক কামিনী আঞ্চলে ঢলে ॥ 

শ্ত্রধাব। আহেসামাজিক লোক ! সীঠাসম্বামীক পায়ে ধরিয়ে কপূর তাম্প যোগাই পরহল। 
ঙদনস্তরে রাজা সব শোক কোপে মোহত হুয়া ধনু শর ধরিয়ে পামক পরম দর্প কয়ে বোলশ। 

রাঙা সব বোল । 

অয় কাহার ছবাল। অঃঠামার বিবাঠর কণ্া 9ঠি নিয়া যায়! হামো সব রাজাক ধিকধিকৃ। 

হঙ্রধার। ওহ বুলি ধর মার রোল বহুত করল। 

শ্লোক । 

জুতা কোলাহলং রাজ্ঞাং 

মাত ভক্গমুপাগতা । 

রূরোদ চাতিপস্তপ্ত। 

পতিং পশ্তাত হুঃখিতা ॥ 
হজধার। ইত্যাশি-__ 

অগ্তাপি আসামে গ্রামে গ্রামে এই সকল ভাবনা হইয়া! থাকে । তছুপলক্ষে বিপুল সমা- 

রোহ হয়। ভারনাতে অভিনেতৃদের সাজ সঙ্জার অনেক উৎকর্ষ হইগাছে। কিন্তু পুর্ব্ব রচিত 
নাটকগুলির ভাষাদির বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। শিক্ষিত সমাজে আধুনিক রীত্যহযায়ী ও 

ভাষার থিয়েটার প্রবিত হইয়াছে এবং পাশ্চাতা প্রণালীতে অসমীয়া নাটক রচিত ও অভিনীত 



৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । 

হইতেছে । কিন্তু অগ্তাপি গ্রামে ভাবনা দেখিতে ও শুনিতে লোকের জাগ্রহ ও উল্লাস হ!স 

প্রাপ্ত হয় নাই। 

৯। বড় গীত। 

অধিকাংশ মহাপুরুষ মাধবদেবের রচিত । শঙ্কর দেবের রঠটিত কয়েকটি সহ প্রায় 

২০০ বড় নত টদ্ধৃত করিয়া তেজপুরের প্রসিদ্ধ গসমীঞ্জা পুথি প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরবিলাস 

আগরওয়ালা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বড় গীত বৈষ্৮বরা প্রাতাহিক নাগ-প্রসঙে 

বাবহার করিয়া আারসতেছেন। নুশুন বড় গীত রচিত হইলেও শঙ্কর-মাধব রচিত বড় সীতের 

তায় আদৃত হয় না। এই সকল গীতে ব্রজবুলি ভাষার মিশ্রণ অধিক। ব্রজবুলি ভারতের 

সর্বন্র বৈষ্ব সমাজের বিশেষ প্রীতিকর । শঙ্করদেব রচিত একটি প্রসিদ্ধ ঝড় গীত এই £- 

রাগ ধনস্তী | 
মন মেরি রাম চরণহি লাগু। 

তই দেখনা অন্তক আগু ॥ঞ& 

মন আয়ু ক্ষণে ক্ষণে ট্রে দেখ প্রাণ কোন দিনে ছুটে 
মন কাল অজগরে গিলে জান তিলেকে মরণ মিলে। 

মন নিশ্চয় পতন কায়া তই রাম ভজ তেজি মায় 

রে মন ই সব বিষয় ধান্ধা! (কেনে দেখি নে দেখস্ আন্কা 

মন জানিয়া শঙ্করে কে দেখ রাম বিনে গতি নছে ॥ 

মহাপুরুষ মাধবদেব রচিত বন্ধ বড় গীতের মধো কয়েকটি গোঠ্ঠ-বিষয়ক | ই 

চারিটিতে শ্রীমতী রাঁধারও উল্লেখ আছে। শক্কর-মাধবের অমুতনিলান্দিনী লেখনীমুখে 

যেসকল বড় গীত লিখিত হইয়াছে উহাদের প্রশংসাবাদ নিষ্য়োজন। ৪** বৎসরের 

পুরাতন গীতগুলি এখনও অবিকৃত রছিয়াছে । ভাষার সরলতা, ভাবের উদ্ভতা এবং এ গীত- 

গুলির গ্রাণম্পশী আন্তরিকতাই যে উহাদের সুীর্থ জীবনের কারণ, একথা বলাই বাভলা। 

মহাপুরুষ মাধবদ্দেব রচিত একটি বড় গীত উদ্ধত করিয়া অগ্তকার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম । 

রাগ আশোবারী ! 

কৈছে গোবিন্দ সেবহে। তোই। 

চঞ্চল মন মেরি থির নাহি হোই ॥ ঞু ॥ 

যৈচে পঙ্কজদলগত নীর। 

বিষয় লুবুধ মন তৈছে অস্থির। 

ছোঁড়ি পামর মতি রতি তুয়! পায়। 

রূপ বস পরশ শবদ গন্ধে ধায় ॥ 

কহয় মাধব হরি করু মেরি দয় । 

চরণে শরণ লেহে! ছোড়হ মায়া ॥ 

শ্রীউমেশচজ দে। 



উদ্ভিদ তাহার উপকরণ ও বদ্ধন। 
চতুর্থ প্রকরণ । 

(১৩২০, ২য় সংখ্যার শেষাংশ |) 

ক্ষদ্রা়তন বাগানে প্রত্যেক শস্তের 'প্রধান বা মুখা উপাদান সাবরূপে পঞ্চঃ বর্মকাল বাবার 

করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল নিম্ে তাহার হালিক। গ্রদত্ত হইতেছে । 

পতি একর ভূমিতে 

সার কর্তৃক প্রদত্ত ফসল কর্তৃক গৃহীত ভূমির ক্ষতি ভূমির লাভ 

পাউগ্ু পাটও পাঁচ পাউও্ 

যবক্ষারজান ২৭৪ ২৫৯ যু ১৫ 

প্রস্ফুরিকামন ৫৩. ৫ ৬ ঁ 
পোটাস ৮৩ ১১৮ ৩৫ রঃ 
চণ ১৩৭ ১২৩ ১৪ 

এইব্প ভাবে সার কিছুদিন বাবহার করিলে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে 

বলিয়া মনে হয়। কিন্ত বাস্তবিক তাহা হইবে না। এর হিসাবে ফসলের খড়, ভূলী বা খোসা 

ইত্যাদি সমস্ত বি্রীত বা স্থানাগ্তরিত করা হবে ধরা ভইয়াছে ; কিন্তু কার্গাতঃ তাহ! হইবে 

না। সর্ষপের গাছ বা গুল্স এবং খোসা বা ভূপীর বাজারে দর নাই । তাহা কোন অবস্থাতেই 

বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই । সুতরাং প্র সর্মপর থোসা এবং গুলা ভম্ম ভূমিতে ছড়ায় 

দিলে উপরি উক্ত ঠিসাবে পো্টাস্ এব* প্রশ্ুরিকায় সম্বন্ধ জমির তম ক্ষতি ইতেছিল, তাহা! 

পুরণ হইয়াও অতিরিক্ত হইবে । সষপের খোসা এবং গুলা যাহার বাজারে কোন মুলা নাই, 

ভূমির উর্বরতা] বিধান ন্মগ্ত তাত অতান্য মুলাবান্। শিল্পে সশোপিত হিসাব দেওয়া হইল । 

এই হিসাবে খোসা এবং গুল্ম পোড়াইযা ভূমিতে দেওয়ার অবস্থা ধরা হইল । 

সংশোধিত হিসাব । 

সার কর্তক পদ শহ্ কর্তক গ্রহীত জমির ক্ষতি জমির লাভ 

পাউগ্ড পাউগ্ড পাউগ্ড পাউগ্ড 

ববক্ষারজান ২৭৪ ২৬০ 2 ১৪ 

প্রস্ক,রিকার ৫৩ * ৪৮ ৮০০ ৫ 

পোটাস্ ৮৩ ৩৯ 5 ৪৪ 

চুপ ১৩৭ ১৩ চর ১২৬ 



৮ রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা । 

এই উদ্দাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে. শস্ত কর্তৃক ভূমি হইতে যত পদার্থ গৃহীত হয় 

তাহ! সমস্তই বাহিরে গিয়া জমির ক্ষতির কারণ হয় না। শস্তেতর পদার্থযাহ! বিক্রয় হয় না, 

তাহ। সারস্তপে গিয়া পুনরায় জমিতে প্রত্যাপিত হয় । 
এষ্ঠ হিসাবে আবাদ কার্যে যে পণ্ড বাবহার হইবে, তাহার বিষয় কিছু বিবেচনা 

করা হম নাই। বদি তেবল যন্ত্রশক্তি বা মন্ুয্যশক্তিতে আবাদ হয়, অথবা গোধুমের 

খড় বিক্রয় না হয়, তাহাঁ হইলে সর্ষপের গায় গোধূমের খড় ও ভূসিও সারে পরিণত 

করিতে হইবে। এই খড় ভুসী পোড়াইয়া তাহার ভনম্ম 'অথবা তাহা পচাহয়াও সাররূগে 

বাখহার করা যাইতে পারে। পোড়াইলে এ খড় ভূলীতে নিহিত যবক্ষারজান পদার্থ 

বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, এবং তাহার স্থলে “মনক সালফেড অথবা সোডিক নাইট্রেট 

মূলা দিয়! ক্রয় করিয়া জমিতে দিতে হইবে। পচাহতে হইলে গোধুমের খড় ও ভূসী 

এবং সর্ষপের গুল ও থোদা উপযুপরিস্তরে স্তরে বিছ্বাইয়া কয়েক মণ সরিষার থৈলগোলা- 

জল ছিটাইয়৷ এঁ খড়ের স্তপকে ভিজাইতে হইবে । খড়ে এই জল গোময়স্তপে গোমৃত্রের 

হায় কার্যা করিবে এবং অতি সত্ব সমস্ত থড়স্তপটি পচিয়া যাঠবে। রি দিন পরে 

স্তপের মধাস্থলে ৫০৬০ ডিগ্রী সেন্টিগেড (১৯২ হহতে ১৪০০ ফারেন্হিট,) উত্তাপ 

হইবে । ১৫1২০ দিনের মধো এ খড়ের আশাল ভাগ সমস্ত নষ্ট হইয়া কর্দমবতৎ “খামার 

বাড়ীর” সারের আকার ধারণ কাব । খড় পচাইলে ঠাহার পরিমাণ অথবা আয়তন বুদ্ধি 

হওয়ায়, জমিতে বহন করিতে কিছু বায় হইবে। যাহা হউক পোঁড়াইলে যে পরিমাণ 

যবক্ষারঞ্জানের ক্ষতি হইবে ও তাহ! পূরণ করিতে যে পরিমাণ এমনিক্ সল্ফেট অথবা 

সোডিক নাইট ক্রয় করিতে যত মূল্য লাগিবে, খড় পচান ইত্যাদি ও বহন বায়ের সহিত 

তুলনা করিয়া কূষক যথাভিরুটি করিতে পারে। পশ্তন্বারা মাঠে হলচালন প্রন্গতি কার্ধ্য 

আমাদের দেশের সাধারণ পদ্ধতি । ইহাতে বাবঙ্গত পশুর মলমুত্রাি সার পদার্থ অবশ্নুই 

পাওয়া যায়। এই সার আর কিছুই নহে. কেবল খড়ঘাস ইত্য।দি উদ্তিদ্ পদার্থ, এ পশু যাহ। 

আহার করে, তাহারই পরিপাক ঘটিত রূপান্তরমাত্র। সারস্তপের মূলা ও তাহাতে যে 

যবক্ষারজান, পোর্টাস্ ক্যাল্যসিক ফস্ফেটু এবং চুণ থাকে তাহার জন্য জমির আয বায় এবং 

লাভ লোকসানের ছিপাব আর দেখাইবার প্রঞজোজন নাই । ইহা নানা অবস্থার উপয় নির্ভর 

করে। রুষক তাহার খড়, শশ্ত ইত্যাদির কি পরিমাণ বিরুয়্ করিবে «বং জমিতে প্রদাঁনার্থ 

[ক পরিমাণ রক্ষ। করিবে তাহা বিবেচনা করিয়া সে শ্বয়' যাহাতে তাহার বাব করিতে পারে, 

তজ্জন্ত অতঃপর কতকগুলি শস্ত তালিকা দেওয়া! হইবে। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া 

কৃষিকাধ্য করিলে কি লাভ হইতে পারে, তাহার আলোচনা নানা বিষের উপর নির্ভর করে। 

কৃষিস্থানের অবস্তা, মজুরের মূল্য ও স্বচ্ছলতা এবং রুষিপন্ধতির প্রকার এই সমস্ত 
নিশ্চিত ভাবে না জানিলে কোন প্রকার হিসাব দেওয়া যাইতে পারে না। যাহা হউক, 

এই সমস্ত পরিবর্তনশীল বিষয়ের হিসাব কৃষকের নিজের উপর রাখিয়া! এস্বলে উদাহরণ 

দ্বর্ূপে কেবল উৎপন্ন দ্রব্যের এবং সারের সম্ভবপর মুলোর একটি হিসাব দেওয়! 

হইল। 



সন ১৩২১, ১ম সংখ্যা ] উত্তিদ_-তাহার উপকরণ ও বদ্ধন। প 

পুব্বোক্ত (বিখেলজম কৃ'ষক্ষেত্রে ২৭৫ একর ভূমির ১৭৫ একর গশুচার্ণাথ এবং ১২৫ 

একর মাত্র আবাদের নিমিত্ত ব্যবহৃত হ5ঠ। এই খামারের ১৪০০ পাউও- ২১০৯০ 

টাকা মুলধন [ছল । “থামার বাড়ী” সারের দ্বারা আবাদের ফণ নম প্রদত্ত 

হইতেছে_- 

খাশার বাড়ীর সাবে আবাদ । 

যত একর টতৎপন্ন ফসল আনুমানিক 

আবাদ প্রতি একর সমা্ট মুলা 

টন হন্দর টন হন্দর পা. শি. পে, 

আলু ১৭হু ৪ ১৮ ৮৫ ১৫ ১৫২৭ ০ ০০২ ২১০৯, 

বাটমুল ৭১২ ১০ ১০ ৭৮ ১৫ ৫০. ১১ ৩০ ৭৫৮৩/০ 

গোধুম (শস্য) ৫০ ২০ বুশেল ১০০০পুশেণ ২৮৮ ১১ ০-- ৪৩৩১২ 

,, (খড়) ট ্ ৬৫ ০ ৩৪. ৯৭ ৭ -- ১৭.৩৩/% 

ক্লোডার খাস ২: ২ ৭ ৫৮ ১৫ ১২৭ ১৯ ৩--১৯১৪২ 

জর্ভ (শন) ২৫ ৩৪ পুশেল * ৮৫০বুশেল ১২০ ০ ০০ ১৮০০২ 

এ খড়) ১৫ ১৮ ১৫ ১৪ ১৯ ২ -- ২২৪1০ 

সমট্ট ৮২০ ১৩ ০-১১৩১২২ 

(কিন্ত পরে প্রতি একরে ১পাউও, ১৮ শি, ৪ পে ল২৮৪* আনা, অর্থাৎ বিঘ! প্রতি কিঞি- 

“ধক ৯২ টাকা ব্যয় করিয়া, অথাং সমস্ত খামারের জনা ২৪০ পাউও- ৩৩০২ টাকা অতিরিক্ 

থরচ করিয়া পূর্বোক্ত ১২৩১২২ টাকা মুলোর ফসলের স্থলে ১৮৮১০৪০ আনা মুলোর ফলল 

উৎপন্ন, অর্থাৎ ৩৬০০২ টাক] অতিরিক্ত খরচ করিয়া, ১৪৯৮০ অতিরিক্ত মুলোর ফল উৎপন্ন 

হইয়াছিল যথা. 

থামার বাড়ীর সার এবং রাসায়নিক সারযোগে আবাদ 

যত একর ডত্পন ফসল 

আবাদ প্রতি একর সমাই্ আনুমানিক মুলা 

টন হন্দর টন হন্দর পা, শি. পে. 

আলু ১৭২ ৮ ১৪০ ২৫২ ০ ০-০৩৭৮৪০২ 

বাঁটমূল ৭১২ ১৬ ১২০ ৭৬ ১৬ »-- ১১৫২২ 

গোঁধুম (শস্য) ৫০ ৩৩বুশেল ১৬৫ ০বুশেল ৪৬৮ ৩ *- ৭০২০২ 

১১ (খড়) ... ১৬ ৯৩ ৩ ৯০ ০ ০. ১৯৫০২ 

ক্লোডার ঘাস ২৫ ৩ ৪ ৮০ ৬ ১৭৬ ৬ ০- ২৬৪০২. 

জই (শহ্) ২৫ ৫০ বুশেল' ১২৫০বুশেল ১৭১ ৫ ০ ₹ ২৫৮৮৮৪০ 

5) (খড়) ৯৬৯ ৯ ৫ ২০ ৬ ৯.০ ৩০০২ 

সমষ্টি ১২৫৪ ১ ৯ »৮০১৮৮১০৪০ 



১৩ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পারিষণ্ড পত্রিক। ৷ 

মূলধন ১৪২* পাউও্ড, ২১৩০২ টাকা ছিল, তাহাকে ১৬৪ পাউও- ২৪৬**২ টাকাতে 
উন্নীত করিয়া লাভ তিন গুণ বুদ্ধি হইয়াছিল । কিন্তু এই লাভও ঠিক নহে। 

নিয়লিখিত হিসাবের তুলনায় এই উৎপন্ন শতকরা ২০ অংশ কম হইয়াছিল-_ 

জনৈক প্রসিদ্ধ কষক তাহার খামারের রাসায়নিক সার সহযোগে নিম্নলিখিত হিসাবে 

ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন-__ | 

১৮৬৫ খুঃ . গোধুম 8৪ বুশেল প্রতি একর 

১৮৬৬ খুঃ কোলজা ৩৬ * ২ বি 

১৮৬৭ » বসন্ত কালীয় গোধুম ৩৭ ”” হত 
১৮৬৭ )। বীট মুল ২৪ টন” টা 

রাদায়নিক সার প্রয়োগে বিথেলব্রম খামারের আবাদের ১২৫ একর ভূমি হইতে যে 

গাভ ব্যতীত এ খামারে আবশ্তকীম সার প্রাপ্তি জন্ত যত সংখ্যক পশুপালন করিতে হইত, 

তাহাদিগের আহারের জন্ত এ খামারের মোট ২৭৫ একর ভূমির অবশিষ্ট ১৫০ একরই 
পশুচারণ জন্ত রাখিতে হইয়াছিল, এবং তাহাতে একর প্রত্তি ১ টন ১২ হন্দর হইতে ২ টন 

ঘাস জন্মিত। ঘাসের জন্য ভূমিতেও উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলে ৪০, ৫* একর পণুচারণ 

তুমিতে একর প্রতি ন্যনকল্পে ৩ টন ৪ হন্দর ঘাস জন্মাইয়৷ অবশিষ্ট জমিতে মূল্যবান ফসল 
জন্মান বাইতে পারিত। শিশ্বজাতীয় উত্ভিদ বাযু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে। তজ্জাতীয় 

লুসারেন ঘাস বায়ু হইতে একর প্রতি ২৬৪ হইতে ৩৫২ পাউও যবক্ষারজান গ্রহণ করে। 

এই ঘাস পশুচারণ ভূমিতে জন্মাইলে মুল্যবান যবক্ষারজানও সংগ্রহ হইতে পারিত। 

অতএব রাসায়নিক সার ব্যবহারে ছুইটি উপকারিত1--(১) ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি (২) পশুচারণ 

ভূমির পরিমাণ হাপ। অথব। প্রয়োজন হইলে শতকরা ত্রিশটি পশু বুদ্ধি করা যাইত। 

যখন কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতি এবং উর্ধরতা বিষয়ক উপকরণগুলি অক্তাত ছিল, তৎকালে 

ওদন (০০16219) শণ্তের জন্য গোময়াদি সার প্রস্ততের প্রয়োজন হইত। সুতরাং সারের জন্ত 

আব্স্টকাতিরিক্ত পশু রক্ষা! এবং তাহাদিগের আহারের জন্ট পশুচারণ-ভূমি খামারের জমি 

অন্ততঃ অর্ধেক রাখিতে হইত, না রাখিলে জমির উর্বরতা হাস হহয়া নানাপ্রকারে 

লোকলানের আশঙ্কা থাকিত। এই নুতন পদ্ধতি অনুসারে মাঠের অবিক্রীত ঘাস এবং ওপন 

শস্যের খড় খাওয়াইয়। পশু হইতেই আবশ্তক সার সংগ্রহ হয়। 

বর সার পচন ক্রিয়া স্বারা৷ শন্তের গ্রহণ উপযোগী হওয়ার পূর্ব যবক্ষারজানের ৩ অংশ 

নষ্ট হুইয়! যাওয়ায় কেবলমাত্র এ সার ব্যাবহার করিয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়৷ অসম্ভব 

জন্ত তাহাতে উর্বরতাবিধায়ক যে পদার্থ থাকিত ত্বাহা রাসায়নিক সারযোগে দ্বিগুণিত 

করা হইত। এই রাপারনিক সারে প্রাপ্ত বালিতে ৩টি ধাতব পদার্থ মিশাইলে যবক্ষার- 

জানঘটিত পদার্থ আশ্চর্য ক্রিয়া! করিবে। ইহা দ্বারা গোধূম অতি সত্বর বৃদ্ধি পাইবে এবং ষে 

পরিমাণ যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ থাকিবে, সেই অনুপাতে তাহার বৃদ্ধি এবং পরিমাণের 
আধিক্য অন্ত উহা উদ্ভিদ গ্রহপোপযোগী হইতে বিলম্ব হইবে। উহাতে শতকরা ৯৫ ভাগ 

অজ্জারঘাটত পদার্থ থাকার এ সারের করিনা এ সায়ের প্রাক পচনমাপেক্ষ। এইজন্ত গোমগ্াি 
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সারকে উপাজ্জিত ধনবৎ গণ্য করা যাইতে পারে। কেবল গোনয়াদি সারে কখনও প্রচুর 

ফল হইতে পারে না। কারণ উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী পদার্থ তাহাতে যথেই পরিমাণ থাকে 

না| কিন্ত এ সারের সহিত ফদলের আবশ্তকীয় বিশেষতঃ মুখ্য উপকরণ মিশাইলে প্রচুর ফসল 

পাইয়া লাভবান্ হওয়া যায়। 

রাসায়নিক সার বাবহার সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে গোধূম আদ ওদন 

শস্তে, ভৃণজাতীয় শশ্তে এবং বাটমূল প্রভৃতি শস্তে যবক্ষারগানঘটিত পদার্থ, শিশ্ী- 

জাতীয় শস্তে পটাস্ এবং শালগম ইক্ষু প্রভৃতি শস্তের ফসফেট প্রধান বা মুখ্য উপকরণ 

লুদারেণ (ঘাস বিশেষ ) ফসলের অন্য কোন প্রকার যবক্ষারজানঘটিত সারের প্রয়োজন 

নাই। কেবল মাত্র ধাতব পদার্থ ৩টি সার দিলেই, পূর্ণ ফসল পাওয়া যায়। আলু এবং 

মসিনা (তিসি) ফসলের জন্য এ ধাতব পদার্থ তিনটির সহিত অল্প পরিমাণ যবক্ষারজান- 

ঘটত পদার্থ যোগ প্রয়োজন । এই নিয়ম সম্যক হৃদয়ঙগম করিয়া যে ফসল উৎপন্ন 

করিতে হইবে তাহার প্রকৃতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রয়োজন মত সারের ব্যবস্থা বিচক্ষণ কৃষক 

সহজেই করিতে পারে । পুর শস্ত উত্পাদন জন্ত জমিতে প্রচুর সার দেওয়া যথেষ্ট নহে। 

জমির স্বাভাবিক উর্বরতা যাহাতে কোনপ্রকারে হাস বা নষ্ট না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে 

হইবে। রাসায়নিক সার দ্বারা একই জমি চাষের তুলা কৃতকাধ্যতার দহিত আবাদ করিতে 

ছুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন_-(১) ফসল কর্তৃক জমি যে পরিমাণ 
ক্যালদিক, ফদ্ক্ষেট, পটাস এবং চুণ গৃহীত হইবে তাহ! হইতে এ তিন পদার্থ অধিক পরিমাণে 
জমিতে দিতে হইবে। 

(২) যে পরিমাণ যবক্ষারজ।ন ফসল কর্তৃক গৃহীত হয় তাহার অদ্ধ জমিতে প্রত্যর্পণ 

করিতে হইবে। অদ্ধ বলিবার অর্থ এই ধষেকোন কোন শশ্ত যথা আলুং তিসি প্রভৃতি 

উদ্ভিদ জমি হইতে অল্প যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া থাকে, আবার লুসারেপ, ক্লোডার 

ইতাদি জাতীয় ঘাস, মটর, কলাই ইতাদি শিশ্বীজাতীয় (1,620170177005 ) শহ্য জমি 

হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে না। বাধু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে আবার গোধুষ 

বীটমূল ও ফগজাতীয় শস্ত মৃত্তিকা হইতে প্রভৃত পরিমাণ যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া 
পাকে । ফসল জমি হইতে যে পরিমাণ ক্যালসিক ফসপেট, পো্টাস্ এবং চুপ গ্রহণ করিবে, 
তাহা হইতে অধিক দিতে হইবে; কারণ প্র তিনটি ধাতব উপকরণ, ফসল জমি হইতেই 

গ্রহণ করে। ফমল জমি হইতে এ ঠিনটি পদার্থ যে পরিমাণ গ্রনহ্থণ করিয়াছে কেবল মাত্র 

সেই ক্ষতি পূরণ করিলে জমির উর্বরতা স্থায়ী থাকিবে না। এর সকল ধাতব পদার্থ বৃষ্টির 

জলে যে পরিমাণ ধৌত হইয়! যায়, জমির উর্বরতা স্থারী রাখিতে হইলে সে ক্ষতিও পুরণ 

করিতে হইবে। 

পূর্ব্বে যে সমস্ত সারের সুত্র বা তালিক! প্রদত্ত হইয়াছে (অতঃপর তালিক! দ্রষ্টব্য) 

তাহাতে এই হই বিষয়ের প্রতি *কতদুর লক্ষ্য রাঁথা হইয়াছে তাহা দেখ! বাউক-_ 

গোধূম ফদলের আবাদ--( পাশ্চাত্য দেশে গোধূম ছুই জাতীয় আছে (১) আমাদের 
*দেশের স্কায় শরৎ ও বসন্ত কালে আবাদ হয়। শরং কালীর আবাদে একর প্রতি ড়াক্কার 



১২. রঙগপুর-সাহিত্য-পরিষণ্ড পত্রিকা । 

ভিলিরুত স্ত্রে পুর্ণাঙ্গ সার ১নং ৫২৮ পা-মূলা ২ পা ৫ শি ১১ পে-৩৪1১০ বসস্ত কালীয় 
আবাদে-_-কিছু দিবার প্রয়োজন নাই অথবা এমোনিয়াম সল.পেট ১৩২ পা-মুল্য ১৮২ সমষ্টি 

মূলা ৫১1১/* মাত্র। এই সার প্রয়োগে সহজেই একর প্রতি ৩৪ বুশেল মর্থাৎ বিঘাপ্রতি ৭২ 

মণ গোধূম এবং একর প্রতি ২ টন_ ৫৪ মণ ১৬ সের খড় পাওয়া যাইতে পারে। 

: এক্ষণে যদি সার সহযোগে জমিতে যাহা দেওয়া হইল এবং ফসল সহযোগে জমি হইতে 

যাহ! লওযা হহল, তাহার হিসাব প্রস্তত করা যাঁর, তাহ] হইলে দেখা যাইবে যে ভূমির লাভ 

হইয়াছে । 

একর প্রতি 

প্রন সার গৃহীত শহ্য : জমির লোকসান জমির লাভ 

পাট পাউও পাউণ্ড পাউও 

যবক্ষ/ণরজান ৬১ পাঃ ১২১ ১০৪ রঃ ১৭ 

প্রস্কুরিকাম় », » ২৬ হ্হ রর এ 

পোটাস 7, ২, ৪8 ১৫ + ১৯ 

চ্গ ১.1 ৩৫ ২ হ্ ৩৩ 

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে রাসায়নিক সারের ব্যবহারে ভবিষ্যতের জন্য 

কোন গ্রকার আশঙ্ক! নাই, পাশ্চাতা দেশে বহু পরীক্ষা দারা ইহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। 

উপরি লিখিত হিপাবে সমস্ত ফসল (খড এবং শন্য) স্থানান্তরিত হইবে এবং কোন 

প্রকারের পশ্ড খামারে থাকিবে না ধরা হইয়াছে । কিন্তু কার্যত: তাহা হইবে না। আবাদ 

কার্যের অন্য পশ্ড এবং মগ্ষ্যাদি থাকিবে এবং তাহার্দিগের মল মৃত্র এবং আবর্জ- 

নার্দিও জমর অনেক পরিমাণে উর্বরতা সাধন করিবে । ছুঃখের বিষয় আমাদের দেশের 

দরিদ্র নিরক্ষর কৃষকগণ জমিতে কোন প্রকার সার দেওয়ার ওচিতা বুঝে না জঙন্া দেয় না 

অথবা দিতে পারে না। সুতরাং তাহারা যে জমির উৎপাদ্দিকা-শক্তি নষ্ট করিয়া সাধারণের 

অনিষ্ট করিতেছে তাহা বল! নিশ্রয়োজন। 

সর্ষপ এবং গোধুম ছুইবর্ষ পর্যায়ক্রমে সমালোচনার ফল নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । গোধুম ও 

তাহার খড; সর্ষপ ও তাহার খোসা গুল্ম ইতাদি সমস্তই বিক্রয় করা এবং নিম্নলিখিত হিসাবে 

সার দেওয়া হইবে। 

পথম বৎসর --সর্ষপ ক্যালসিক সুপার ফস্ফেট্ ৩৫২ পাউও, পটাসিক্ নাইট্রেট, ১৭৬ 
পাউওড, এমনিক দালফেট্ ২২* পাউগু, ক্যালসিক সালফেট. ৩০৮ পাউগ্ড 

দ্বিতীয় বখপর- গোধুম। এমনিক সালেফট_-৩৫২ পাউণ্ড। 
উপরিস্টক্ত সার কর্তৃক ২ বৎসরে ১ একর জমিতে নিয় হিলাবে উপাদান চতুষ্টয় দেওয়া 

হইবে_যবক্ষারজান ১৩৭ পা দ্বিগুণ_-২৭৪ পাউও, ফশ্ক1রিক এমিড ৫৩ পাউণ্ড, পটাস ৮৩ 

পাউও, চণ ১৭ পাও । 

সর্ষশ এবং গোধুন ফদণ কর্তৃ্চ ছুই বংদ:ব ভুমি ছইতে গৃহীত উপাদ!নের পরিমাণ যথা-_ 



সন ১৩২১, ১ম সংখ্য। ] উদ্ভিদ-_তাহার উপকরণ ও বদন । ১৩ 

পটাস ফসল পরিমাপ ববক্ষারজান ফম্ফরিক এসিড চুণ 
পাউণ্ড টন হন্দর পাউগ্ড পাউণ্ড পাউগ্ড 

ঙ ১ ১ ৭ 
এক ফসল ॥ গুন ১৪২ ্ ১ ৪৭৬ ৪৩ 

রবপ খাসা ৩৪২ ১৮ ২২ ৪ ও 

এ শ্য ১৪২ ০ ১৯ ৮৬ ২৬ ৬ 

এক ফসল রা ই & রি ৩১২ ৪২ ষ্ঠ 
ভূ টি ঙ ৫ ১ ও 

রা শহ্য ১১২ ৯ ১১ ১৮ ০ 

নিয়ে আয় ব্যয়ের বিবরণ দেওয়। হইল-__ 

৮৮০ পাউগ্ড স্থলে ৪৪০ পাউওু-_মূল্য ১ পাউও্ড ৮ শিলিং ৫ পেন্স _ ২১1/০ আন! । 

দ্বিতীয় বখসর--গোঁধূম। 

এমনিক্ সলফেটু_-১৭৬ পাউগ্ড মুল্য ১ পাউও্ড ১২ শিলিং- ২৪২ টাকা | 
তৃতীয় বৎসর ক্লোডর ( শীন্বজাতীয় ঘান বিশেষ) ডাক্তার ভিলিরুত সুণ্জের অসম্পূর্ণ 

সার ৬নং (অতঃপর তালিক! দেওয়া হইবে) 

৮৮* পাউও--+-১পা-_-১০ শি-+১০ পেল ২৩৮০ 

চতুর্থ বংসর--গোধুম । 

এমনিক্ সাল্ফেট._-১৭৬ পাউণ্ড -১ পা-১২ শি--* পে ২৪২ 

পঞ্চম বখসর-_জই। 
এমমিক্ সালফেট. -২১৪ পাউও 5 ২পা--৮ শি--* পে ৩৬২. 

পাঁচ বসরের সমষ্টি বায়_-৮ পা ১১ শি৩ পেল ১২৮1৩/০ 

পাঁচ বতমর একরপ্রতি বায়--৮ পা ১১ শি ৩ পেল ১২৮1৬/০ 

নুতন প্রতিবসর একরপ্রতি গড় ব্যয়--১ পা ১৪ শি ৩ পে ২৫০ অথবা বিঘ। 

পতি ৮॥০ 

কেবল থামার বাড়ীর সারে আলু পতি একবে ৪ টন ১৬ হন্দর-১৩০॥২ মণ, গোধুষ 

২০ বুখেল -১৩/* মণ, জই ৩5 বুশেল-২১॥ মণ এনং শুক ক্লোডার ঘাস ২ টন হিসাবে 

ভইত। রাসায়নিক সার ষোগ করাতে একরপ্রতি আল ৮ টন- ২১৬ন মণ) গোধুম 

৩৩ বুশেল_২১/৮ মণ, জই ৪৯ হইতে ৫৩ বুশেল এবং শুফ ক্লোডার ঘাস নানকলে 
৩টন ৪ হন্দর হইত। এই প্রকার বভ উদাহরণ দেওয়! যাইতে পারে, কিন্তু সবই এক নিরমের 

অধীন , যে সমস্ত নিয়ম বলা হইয়াছে, তা হইতেই কৃষক নিজের সারের সুত্র প্রস্তুত করিয়া 

লইতে পারিবেন । 

পূর্বে উল্লেধ করিয়াছি যে, গোময়াদি সারে ববক্ষার গান, কালমিক ফসফেট, পো্টাস 

এৰং চুপ এই চারিটি পদার্থ থাক! হেতুই তাহার সারত্ব পাশাপাশি ছুট খণ্ড ভূমির এক খানিতে 
গোময়াদি সার এবং অপর খণ্ড ভূমিতে প্রপম থণ্ড জমিতে প্রদত্ত গোময়াদি সারে যে পরিষাশ 

এ চারিটি পদার্থ আছে. তৎপরিমাণ এ চারিটি রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত সার দিয়! কোন ফল 



১৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষণ্ড পত্রিকা । 

আবাদ করিলে যে তৃমিথণ্ডে রাসায়নিক সার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অপর থণ্ড অপেক্ষা 

উৎকৃষ্ট ফসল হইতে দেখা যায় । এই চারিটি পদার্থের মধ্যে উত্ভিদ্বিশেষে একটি মুখ্যাঙ্গ, অপর 

তিনটি আনুসঙ্গিক )-__যথা, যবক্ষারজান গোধুমাদি ওদন শস্তের দারে এখ'ঙগ, কিন্তু শীম্বজাতীর 
(1,85017110005 ) উদ্ভিদের পক্ষে আনুসঙ্গিক অঙ্গ । মুখ্যাঙ্গের মুখ্য পূর্ণাঙ্গ সারের অপর 

তিনটি আহুসঙ্গিক উপকরণের বিগ্ভমানতার উপর নির্ভর করে। যবক্ষারজান-ঘটিত পদার্থ 

গোধূমাদি ওদন শস্তের মুখ্যাগ হইলেও এ পদার্থ দিয়া কেবল গোধূম বপন করিলে কোন 
ফলই হইবে না। 

মনুষ্য শক্তির দ্বার! আবাদ কার্ধ্য হইতে পারে। কিন্তু সুবৃহৎ কৃষিক্ষেত্রে আবাদ ইত্যাদি 

কার্ষোর জন্ত পশ্ুশক্তির ব্যবহার অপরিহার্য । এক্সপ স্থলে পঙ্না্দির মলমৃত্রসস্তৃত নার কতক 

পরিমাণ অবশ্থই প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইবে। ইহা নষ্ট না করিয়া ব্যবহারও করিতে 

হইবে। গোময়ার্দির সার এবং রাসায়নিক সার একত্র ব্যবহারের ফল পূর্বোক্ত বিথেল ব্রম 

রুষিক্ষেত্রের পরীক্ষা হইতে জান! যায়। এ ক্ষেত্রে পঞ্চবর্ষব্যপী শশ্ত পর্যায়ে প্রতোক জমিতে 

১৬ হইতে ২০ টন “থামার বাড়ীর” সার দেওয়! হইত। শ্রী ২* টন সারে পূর্ণাঙ্গ সারের 

উপকরণগুলি নিয়লিখিত হিসাবে থাকিত-_ 
যবক্ষারজান ১৮১ পাউণ্ড প্রতি একর 

পোটাস্ ১৬৪ রঃ রে ঢ 

প্রস্ফুরিকান্ন ৯৮ ১8 ১ 25 
চুণ ৩৫২ ১, রর রর 

অধুনা! রাঁপায়নিক সারের ব্যবহারে কৃষিকার্ধ্য সহজসাধ্য হইয়াছে । ওদন শত্ত (০575219) 
জন্মাইতে হইলে পশুপালন এবং পশ্ুচারণ-ভূমি রক্ষার আর প্রয়োজন নাই । এক্ষণে 

উর্বরতা বিধায়ক পদার্থগুলি সম্যক জানা গিয়াছে । কেবলমাত্র গোমযাদি সারে প্রচুর 

ফদল পাওয়া যাইতে পারে না। পুর্ব নিষমে আর ক্কৃষকর্দিগের চলা উচিত নহে। 

তাহার সুবিধা মনে করিলে পণশুর্ক্ষা করিয়া গোময়াদি সার সংগ্রহ করিতে পারে, অথব৷ 

তাহাদিগের রাসায়নিক সার ব্যবহারনূপ অতি সহঙ্গ পথও আছে। লাভ লোকসান হিসাব 

করিয়া সার নির্বাচন করা উচিত। কৃষক এখন আর তাহার প্রয়োজনীয় সার স্বয়ং প্রস্তত 

করিতে বাঁধা নহে। তাহার কর্তবা ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া । গোময়াদি সারই 

হউক, অথবা রাসায়নিক সারই হউক. অথব1 ছুয়ের একত্র সংমিশ্রণই হুউক, যাহাতে 
পৃবিধা এবং লাভ, তাহাই প্রদান করা! উচিত। কিন্ধ সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে-_ 

ভূমি হইতে ফনল যে পরিমাণ ফসফেট, পোটান্, চুণ গ্রহণ করিবে তাহা হইন্ডে অধিক 
পরিমাণে ত্র তিন পদার্থ সার সহ ত্মিতে দিতে হইবে। তৃমি হইতে ফসল যে পরিমাপ 
যবক্ষারজান গ্রহণ করে, সার সহযোগে এ পদার্থ তাহার অর্দেক দিতে হইবে। বর্তমান 

যুগে কষিকার্ধোর সমস্ত বাধা বা কাঠিন্ত অপন্থত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল জমিতে হল চালন, 

ফললাদি বহনের গাড়ীর এবং আবশ্তকীয় ভুগ্ধ এবং মাসের জন্ত প্রয়োজনীয় পণ্ড 

ভিন্প অতিরিক্ত পণ্ড রক্ষা করিবার আবশ্বকতা নাই, অথবা পশুরক্ষার প্রয়োজন হইলেও 



সন ১৩২১, ১ম সংখ্যা ] উত্ভিদ-_তাহার উপকরণ ও বর্ধন । ১৫ 

তাহার জন্ত বছু পরিমাণ পশুচারণ মাঠের প্রয়োগন নাই; কারণ মাঠের ফলল ও ঘাস অন্তান্ত 

ফসলের স্তায় বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে। ভূমির অভাব এখন আমরা অন্তত্জ হইতে সার 
আনিয়া পূরণ করিতে পারি; এবং এই সারের প্ররৃতি, উপকরণ এবং পরিমাণ আমরা 

নির্দিষ্ট নিয়মাগ্ুসারে অবধারণ করিতে সমর্থ । 

যিনি দেশের কল্যাণের জন্য কিঞ্চিৎ চিস্ত|! করিয়৷ চলেন, তিনিই এই বিষয়ের গুরু্থ অন্ধত্ব 

করিবেন। পুর্বে বন্তমান সময়ের মত পথঘাটের স্ুবিধ! ছিল না, যেখানকার শন্ত সেই 
থানেই বিক্রয় করিতে হইত। এখন স্বাধীন বাণিজ্যের এবং রেল ভ্টীমারের কল্যাণে 

দেশের শস্ত অন্যত্র যাইবার এবং অন্তত্র হইতে দেশে শস্ত আসিবার স্বিধ। হইয়াছে । এখন 

আমাদিগকে সমন্ত পৃথিবীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে । এই সংগ্রামে যাহাতে 

সক্ষম এবং কৃতকার্য হইতে পারি, তজ্জন্ত সমস্ত ফসলই পূর্ণমাত্রায় জন্মান একাস্ত প্রয়োজনীয় 

হইরাছে। পুরাতন পন্ধাততে ইহ! অসম্ভব, কেবলমাত্র রাসায়নিক সারের ব্যবহারেই ইহা 

নহজসাধ্য হইবে। পুরাতন পন্ধতি অগ্রুলারে সারের জগ্ত যাহা ব্যয় হয়, তাহার উপর 

বিঘ। প্রতি ৯১৯২ টাকা, অথবা এখন যদি সার সংগ্রহে কিছুই বায় না হয়, তাহ] হইলে 
বিঘ। প্রতি ফনল বুঝিয়া ১০।১১২ টাক হইতে ১৫।১৬২ টাক অতিরিক্ত বায় করিলে যে 
অতিরিক্র ফদল পাওয়! যাইবে, তাহ! সার সংগ্রহে ষে ব্যনন হইবে, তাহার দ্বিগুণেরও 
অধিক, ইহ! পরীক্ষিত সত্য। এই বৈজ্ঞানিক সত্য অবলম্বনকরিয়৷ দেশের কুষিকার্ষ্ের 
উল্নতি করিলে দেশে অতি শীঘ্রই অপরিমেয় ধান্তোৎপত্তি এবং সৌভাগ্য বুদ্ধি হইবে। 
উদাসীন থাকিলে দেশের বর্তমান নিত্য দুর্ভিক্ষ এবং “হা অল্প, হা অন্ন” অবস্থা দুরীভূত 
হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। 

শ্রীআগুতোব লাহিড়ী । 





রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার দ্বারে।দঘাটন উপলক্ষে 

সভাপতির অভিভাষণ । 

যেখানে (৮5০) মিউনগণ সর্ব! গমনাগমন করিতেন, যেখানে তাহারা থাকিতে ভাল 

বাসিতেন, তাহাদের সেই প্রিয় স্থানের নাম যবন ভাষায় “মুসিয়ম* ছিল। ইহারা 2০29 

অথাৎ দিব দেবতার কন্তার.কন্তা। ইহার! ফোয়ার। বা ওগোলের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। ছিলেন। 

গান, কবিতা, নাট্য এ সকলই ফোয়ারার নিকট নির্জন স্থানে ভাল লাগে। মিউপের! নয় 

ভগ্নি, ফোয়ারা হইতে তাহার! ক্রমে মহাকাবা, গীতিকাব্য, নাট্য প্রহসন, প্রেমগীতি, 

স্তবস্ততি, ইতিহাস জ্যোতিষ ও গান এই সকলের দেবতা হইয়া উঠিলেন। যেখানে 
এই সকলের চর্চা হইত তাহাকে মুসিয়ম (153০001) বলিত। এখনকার মুসিয়মের 

সঙ্গে সে মুসি়মের বড় একট। সম্পর্ক নাই বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক 

তাহা নহে। যেখানেই কাব্য গান ইতিহাস জ্যোতিষ নাটক প্রভৃতির চর্চা হয় ক্রমে 
সেইখানেই সকল প্রকার বিগ্ভার চর্চ। হইয়া থাকে । আরিদ্টটেল (4১:135050) 

আলেকদন্দারের গুরু ছিলেন, তাহার ৬3০০7 ছিল, উহাতে সকল বিস্তার চর্চা হইত। 

পদার্থবিদ্তার চচ্চা তিনি প্রথম আরম্ভ করেন। তাহার শিষ্য, নান! দেশ হইতে নান! 

উপায়ে নান! লোকের দ্বারা নানা প্রকার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া! দিতেন, তিনি ঘরে বসিগ্না 

“সেই গুলি পরীক্ষা করিতেন, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিতেন, তাহাদের গুণ।গুণ নির্ণর় 

করিতেন, এইরূপে তিনিই সর্ব প্রথম পদার্থবিভার পুস্তক লিখেন। এই সমন্ন হইতেই 
[৬ 0৪৩৮/2এ পদীর্থ সংগ্রহ হয়। আলেকজেন্দ্রিয়ায় (410200109 একটি প্রকাণ্ড 2595%12 

ছিল, সেখানকার পুস্তকালয় উহার একটি অংশ মাত্র। মুসলমানেরা খন সেই মুসিয়মটি 
নট করিয়াছিল তাহার পর এ রূপ পদার্থ সংগ্রহ আর বহুকাল ধরিয়া হয় নাই। 

কোন আশ্চর্য্য জিনিস দেখিলে তাহা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছ! শ্বাভাবিক এবং যাহার 
যেরূপ শক্ষি সকলেই কিছু কিছু আশ্চর্য্য জিনিস সংগ্রহ করিয়া থাকে । রাঞ্জারা সকলেই এরূপ 
আশ্চর্য জিনিস সংগ্রহ করেন। মন্দিরে মন্দিরে অনেক আজব জিনিস সংগ্রহ হুইত। 

আমাদের সকল রাজার বাড়ীতেই একটা করিয়া শিলাখানা! থাকে । সেখানে নানারকম অম্র- 
শস্ত্র সংগ্রহ হুয়। সেসব অঙ্তের একটি করিয়া ইতিহাস আছে, রাজারা মকলেই সেই 

ইতিহাস জানেন, ভাই এ সকল এত হত্ব করির! রাখেন। সেই শিনাখানাই এক রকম 

2৫ 0596৮10। অনেক শিকারী ষে সব জন্ধ শিকার করেন তাহাদের চামড়া, দাত, ছাড়, খন, 

খুর বাড়ীর ঘরজায় সাজাইয়! রাখিস! দেন। এইক়প তিন চার পুরুষ করিলে একটা 20586803 



১৮ রঙ্গপুর-লাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক। 

হইস়্া উঠে। অনেক ধনী লোক চিড়িয়াখানা করিয়া থাকেন, সেও এক রকম 1136010, 
কবিরাজের! বাড়ীতে অনেক রকম ওষধের গাছ পুতিয়! রাখেন, সেও এক রকম 1:156910। 

সকল দেশেই এইরূপ সংগ্রহ হইত, এইরূপ অনেক ছোট খাট 115681) হইত। ইহুদিদের 

বড় রাজ! স্থলেমানের এইরূপ আশ্চর্য্য জিনিষের সংগ্রহ ছিল, অগন্তস্ সিজারেরও সংগ্রহ ছিল। 
কিস্তুএই সকল সংগ্রহ কেবল চক্ষুর তৃপ্তি ও কৌতৃহুল চরিতার্থ করিবার জন্ত হইত। 
মুসিয়মের যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য তাহার একটিও লোকে জানিত না এবং জানিলেও 

যেরূপে সংগ্রহ করিতে হয় সেইরূপ বুদ্ধিপূর্বক সংগ্রহ করা হুইত না। এখনকার 
মুসিয়মের তিনটি. প্রধান উদ্দেগ্ত .যথ|-_-( ১ম) আনন্দ (২য়). লোকশিক্ষা (৩য়) 
জাবিফার। 

. (১) আনন্দ-মুসিয়মের বাড়ীটি সুন্বর স্থানে হইবে, খঘরগুলিতে. জিনিসপত্র 
ভাল করিয়! সাজান হইবে, আলে! ও বাতাসের অভাব থাকিবে না, জিনিসগুলি সর্বাদ! 

পরিষ্ষার পরিচ্ছন্ন থাকিবে, কেবল বাছ! বাছা জিনিস দেখান হইবে, অনেক জিনিস সাজাইয়া 

ভিড় করা হইবে না। এ বাড়ী ঢুকিলেই মন যেন প্্রছুল্প হুয়, তাহা হইলেই যে 
সকল জিনিস দেখিবে সে গুলি অনেক দিন মনে থাকিবে। 

(২) শিক্ষা--জিনিসগুলি সাজান দেখিয়াই যেন মনে করিতে পারা যায় যে, 

পর পর কত উন্নতি হইতেছে। সাজান তিন রকমে হইতে পারে (ক) উপাদান লইয়া, 
উপাদানের এক এক বস্তু এক এক জায়গায় থাকিবে। সোনার জিনিস এক জায়গায় 

রূপার জিনিস এক জায়গায় লোহার জিনিস এক জায়গায় ইত্যাদি ইত্যাদি । (খ) কাল 

অনুসারে, উপাদান লইয়া সাজান হইলে, তাহার মধ্যে আবার কালাম্ুসারে সাজাইতে 

হইবে। কোনটা আগে কোনটা পরে দেখাইতে হইবে। প্রত্যেক স্থলেই দেখাইতে হইবে ' 
পর পর উন্নতি হইতেছে না অবনতি হইতেছে । যদি দেখা যাঁয় পর পর. উন্নতিই হইতেছে, 
কিস্তমাঝে এক জায়গায় দিনকতক অবনতি হুইয়া গেল, এইরূপ অবনতি হইল কেন 
তাহার কারণ অনুসন্ধান করার নাম 7২০5০21:0]) বা অন্বেষণ। (গ) দেশানুপারে-- 

দেশ অনুসারে সাজান হইলে এক দেশের পদার্থের সঙ্গে অন্ত দেশের পদার্থের কত প্রভেদ 
তাহা দেখিতে পাওয়া যার এবং সেই প্রভেদের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়। 

দেশের লোকের প্রকৃতিগত যে ভেদ দেখিতে পাওম! নি তাহ! একটি টানি 

অন্বেষণ । ্ 

(৩) আবিষ্ষার--অনেক ' সময়ে মুসিয়মের সাজান. জিনিস দেখিলেই মনে হয় 

যেন কোন জায়গায় শিকল কাটিয়া! গিয়াছে, তার ছি'ড়িয় গিয়াছে, তখন আবার অন্থসন্ধান 
দেখিতে হয়। সেই কাটা শিকল বা ছেঁড়। তার মিলাইয়! দেওয়া মুনিয়মের প্রধান 
এই সকল আবিষ্কার 24956011 হইতে হয় এবং তদ্থারা জগতের অনেক উপকার 

হয়। মুপিয়মে এইরূপ আবিষ্কারেয় যাহাতে স্ববিধা হয় তাহা করিয়া দেওয়া একাত্ম 



সন ১৩২৯, ১ম সংখ্যা] সভাপতির অভিভাঁধণ ১৯ 

আবস্ঠক। যুদির়মে সাজান জিনিস হইতে আর যে' যেরূপ অন্বেষণ বা আবিষ্ষার রী 

পারে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
এই তিন উদ্দেস্তে ৬1$৫917 করা অতি অল্প দিন আরম্ত হইয়াছে, বোধ হয় এক শত 

বসরও হয় নাই। কেমন করিয়! শুদ্ধ মনুষ্যের স্বতাবসিদ্ধ আশ্চর্য্য জিনিস সংগ্রহ করিবার 
ইচ্ছ! হইতে ক্রমে 110561) করিবার ইচ্ছা হয় তাহা বুঝিতে গেলে একটু ইতিহামের কথা 

লইয়া আলোচন! করিতে হইবে। 
১৪৫৩ খৃঃ অবে ইউরোপে একটি বিষম ঘটনা ঘটে, তদ্ব(রা পশ্চিম ইউরোপের সৌভাগ্য 

ও পূর্ব ইউরোপের ছুর্ভাগ্যের উদয় হয়। এ খুঃ অব তুর্কারা কনষ্টার্টিনোপল দখল করে। 

বছুকাণ হইতে শ্রীকের! বিস্তার চর্চা করিতেছিল, সুকুমার কল! শিক্ষা করিতেছিল, এ 
সময়ে তাহাও শেষ হইল। অনেক গ্রীক পণ্ডিত তাহাদের পাঁজি-পুথি ও দেখিবার মত ভাল 

জিনিস লইয়া ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করেন । পশ্চিম ইউরোপের বিশেষতঃ ইতালীর 

সম্তান্ত লোকের! তাহাদিগকে পরম আদর করিয়া দেশে রাঁখেন। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীকবিস্ভার 
চচ্চা আরম্ভ হয়, হেরোভোটাস, ইশ্চাইডিস্, সোফাক্লিস, প্লেটে! প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রীক 

পগ্ডিতদিগের পুস্তকের পঠনপাঠন আরস্ত হয়। গ্রীকদ্দিগের ভাস্করকার্য্যের প্রতি লোকের 

অনুরাগ হয় । নূতন বিস্তার একরূপ নেসা হইয়া ঈীড়ায়। লোকে যাহা কিছু গ্রীক সব সংগ্রহ 

আরম্ভ করে। সংগ্রহটা এই কালেই বেশী হয়। পূর্ব হইতে ইতালীতে রোমানদিগের 
অনেক কীর্তিকলাপ ছিল, তাহার উপর গ্রীক আদিয়া জুঠিল, গ্রীক ও রোমান কীর্তিতে 
ইতালী ছাইয়া গেল। ইউরোপে.ইতালী একটি পুণ্য ভূমি হইয়া গেণ। লেখাপড়া শিখিবার 
পর একবার ইতালী বেড়াইয়া না আদিলে পাঠ সমাপ্ত হইত না। নেপোলিয়নের সময়, 

ইতালীর এই সব কীত্তিকলাপ লুণ্ঠিত হইয়া ফ্রান্সে আসিল। ১৮১৫ খৃঃ অব প্রধান প্রধান 
জিনিসগুলি ফিরাইয়৷ দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক জিনিস ফ্রাম্দে পড়িয়া থাকে এবং এখনও 
আছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ফরাসীবিপ্নবের সময় হইতে [১105601 করার লক্ষ্য 

স্থির হয়। 1185682॥ কিরূপ বাড়ীতে রাখিতে হইবে, কেমন করিয়া জিনিস পত্রগুলি 
সাজাইতে হইবে, কি উপায়ে লোকের আনন্দ ও শিক্ষা হইতে পারে, কি উপারে পণ্ডিতগণ 
নিত্য নূতন তত্বের আবিফার করিতে পারেন এ সকল কথা ধৃষ্রীয্ ১৯ শতের আরস্ত হইতে 
লোকের মনে উদয় হইতে থাকে । ১৮৭* সালে এক ইউরোপীয় মহাপপ্ডিত এ বিষয়ে যে 
সকল বস্তত। করিয়াছিলেন, পুস্তক লিখিক়াছিলেন তাহা হইতে ইউরোপের 7136%:0 
গুলি নবজীবন লা করিয়াছে। তাহার প্রধান কথা এইযে বিনি 189081এর কর্তা 

হইবেন, তাহার এক জন মানুষের মত মানুষ, পঙ্িতের দত পণ্ডিত হওয়া আবশ্তক। তিদি 

মুসিরমটিকে যেমন করিয়। সাজাইবেন, লোকে সেইরূপই যুবিবে, নুতরাং এ জায়গায় পাক! 
লোক দেওয়! ঢাই। 

কয়েক বংসর হইল 7456010 ও পুত্তকালয় করিবার জন্ত ইংলগ্ডের গবর্ণমেপ্ট বিশেষ 
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বন্দোবস্ত করিয়াছেন, 21৮11019211 কিংবা লোকাল বোর্ড এজন্ শ্বততন্ত্র টেক বলাইতে 

পারেন না। ইংলগ্, স্কটলগ্ড ও আঁয়রলগ্ডে বিজ্ঞানের জন্ত প্রায় ছুই হাজার এবং নানাবিধ 
শিলের জন্তও ৩৩৮টি 05681 আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি সর্বসাধারণের জন্য, 

কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্য, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নগরের জন্ত, কতকগুলি বিশেষ 

বিশেষ স্থানের জন্ত । 16001)1% নামক ইয়র্কসায়ারের একটি ছোট জায়গায় একটি ছোট 

11/86017; আছে উহাতে 4:9101):গর চারি পাশের আজব জিনিস সব সংগ্রহ হয় 

এবং ইয়কর্সায়ারের সমুদ্রতীরে যে সব সামুক ঝিনুক উঠে তাহাই দেখান হয়, কিন্তু সে 

'1৫8568107এরও আয় বৎসরে ৫০ পাউও বা! ৭৫০ টাঁক। 

1901 এ কি দেখাইতে হইবে? পরমেশ্বর যাহ! করিয়াছেন সেই সবই দেখাইতে 

ইইবে ইহার নাম বিজ্ঞান মুসিয়াম। মানুষে যাহা করিয়াছে তাহাও দেখাইতে হইবে 

ইহার নাম £11001000195102] [10095010 1 শিল্প-সন্বন্ধে যে সকল্প 211136017 আছে তাহা 

এই 8110010100108100] 2886810এর কণামাত্র। কলিকাতাক্সর যে ইণ্ডিয়ান [30007 

আছে উহার উৎপত্তির স্থান এপিয়াটিক সোদাইটা। এসিয়াটাক ফৌসাইটার উদ্দেশ্য এই যে, 
এসিয়] মহাদেশের সীমার মধ্যে ঈশ্বর বাহা করিয়াছেন আর মানুষে ধাহা করিয়াছে তৎ সমন্তের 

আলোচনা । এসিয়াটাক সোসাইটী কখনও আপনাদের প্রভাব সঙ্ষৌোচ করেন নাই, 1710121 
[1086910 ও আপনার প্রভাব সঙ্কোচ করেন নাই। তথাপি এই দীড়াইয়াছে থে ঘটনাচজ্ে 

শাখাদিগের শ্ীবৃদ্ধিতে এসিয়াটাক সোসাইটা ক্রমে কলিকাতা সোসাইটাতে পরিণত হইয়াছেন, 
'100190 15180810ও ক্রেমে বেল 14341 হইয়া দশাড়াইয়াছে। কিন্ত তথাপি ঈশ্বর 

ঘাহা ক্ষরিয়াছেন এবং মান্গুষ যাহা করিয়াছেন এই ছুইয়েরই আলোচনা তাহারা করেন। 
মাঞ্জাজ 110361404ও এই ছণাচে তৈয়ারী, বোস্বাই 11536%10ও এই ছণীচে ঢালা হইতেছে। 

ঘরোদায় একটি 147508:0 আছে, বরোদার মহ্থারাজের তাহার প্রতি খুব টা সেটিও 
এই প্রকারের 1050810. 

কিস্ত এতস্তিক্ন সম্প্রতি আর কতকগুলি 119011 হুইয়াছে তাহার দৌড় এত বেশী নয়। 

তাহাক্সা ভান্তবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস লইয়্াই ব্যন্ত। এই প্রকারের [1956900এর মধ্যে 
পেসোন্বার 71196. খুব ভাল। একটি পাহাড়ের উপর 1198010, তাহার চারিদিক্ 

*খোল!, যথেষ্ট আলে! আছে গাঞজান অতি চমৎকার । : 51: 07501 56510 ইহার অধিষ্ঠাজী 

দেবতা। যে জায়গান্ঈই যাও একবার চোখ বুলাইরা! গেলেই পেলোয়ায়ের পুরাণ সমন্ব-তালিকা 
ঠিক বুঝিতে পারিবে। পুর্রাগ টাকাগুলি এই ভাবে সাজান পুরাণ মূর্তিগুলি এই ভাবে সাজান 
গুক্লাণ বাসদ গুলি এরই ভাষে সাজান, সব সঙ্গয় ধরিয়া! সাজান। 70151 সাছেৰ থে 

1ফুঁধলিত্বাছেদ, বে ০:69:০1 লইয়াই 13811, গেয়োকার দেখিলে দে কথ! যে খুব সত্য 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু পেসোয়ার 7436)এর উদ্গেন্ত খুব জঙ্থা- 
উওড়। নয় পেলোহানেক প্রাচীন ইতিহাসই উহার উদ্দেন্ঠ, তাহা বেশ পরিপ্কুট  হইয়াছে। 



সন ১৩২১, ১ম সংখ্যা ] সভাপতির অভ্ভিভীষণ ২১ 

পেসোয়ারের পর লাহোর মুসিজিয়ম মস্ত পাঞ্জাব প্রর্দেশের ইতিহাসের যাঙ্ছা কিছু 

সব এখানে সংগ্রহ হইয়াছে। থুঃ পূর্ব ছই শত হইতে তুষ্ট পর ছুই শতাব পধ্যস্ত পাঞ্জাব 
অঞ্চলে যে সকল পাথরের কাজ হইন্ তাহাতে গ্রীকৃদিগের প্রভাঁব খুব ছিল, কারণ সেই 

সময় অনেক গ্রীক এ অঞ্চলে বাঁস করিয়াছিল। তক্ষশীলা' তখন ত্র অঞ্চলে একটি প্রধান 
নগর ছিল। পেসোয়ারও অনেক সময়ে রাজধানী ছিল। ম্ুতরাং পোসাক্লারের অনেক 

জিনিস ও তক্ষশিলার সব জিনিস লাহোরে আছে। 
লাহোরের পর দিঙ্গী ?189০৮177 ইহাতে মুসলমান আমলের ও মোগল আমলের জিনিলই 

অধিক । মথুরায় একটি [59651 আছে। লাল পাথরের বাড়ী দেখিতে ছবি খানির মত। 

মথুরা ব্রজধামের রাঁজধানী। ব্রজধাম রজের জন্ঠ বিখ্যাত, কিন্তু 101301111)টিতে রজের গন্ধ 
নাই--এমনি পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে । এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পত্ডিত 
রামকিষণ, তিনি 1790-০5:86911 যেখানে যে পাথরের সুর্তিটি পাইতেছেন বা কাজ করা 

পাথর পাইতেছেন অমনি আনিয়া 110/50010)এ রাখিতেছেন। যে টিপি খু'ড়িলে কিছু পাওয়া 
সম্তব অমনি তাহ! খুঁড়িতেছেন আর যে মুর্তি পাইতেছেন তাহাই আনিতেছেন। এইন্প 

খুঁড়িতে খুঁড়িতে, যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, কনিষ্কের একটি পাথরের মূর্তি 
আনিয়াছেন। 

ইহাদের পর লক্ষ 71119613, একেবারে ওয়াজিদ আলিসার মহলগুলির মাবখানে, 
জর সেই মহলের সঙ্গে ঠিক সাবুদ করা। বাঁড়ীটি ছবিখানির মত, বহুকাল হইতে খৃ্টীর 
তিনশত বৎসর পর্যযস্ত দ্রোণের রাজধানী অহিচ্ছত্র ত্রাঙ্গণদের একট! প্রধান জায়গা ছিল। 

বহুকাল হইতে অহিচ্ছন্রাগত ব্রাঙ্গণের বড়ই আদর ছিল। সেই অহিচ্ছত্্র হইতে চৌঙ্গ 

হাজার কাঞ্ধ কর! পাথর লক্ষৌ ?590810এ আসিয়াছে । শ্রাবস্তী এক কালে কোশল দেশের 

রাজধানী ছিল এখন নিবিড় জঙ্গল। শ্রাবন্তী খু'ড়িয়! যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও লক্ষ 
107/55%1)) এ আছে । কাশী হইতেও অনেক জিনিস লক্ষৌ 10705501274 আসিয়াছে । লক্ষ 

1408601) এর দরজার সাম্নে প্রকাণ্ড পাথরের ঘোড়া, সে ঘোড়াটি সমুত্রগুপ্তের অস্বমেধের 

_ ঘোড়ার প্রতিসুত্তি। 
ইহার পর সারনাথ 19565100| গত দশ বার বৎসর সারনাঁথ খু'ড়িয়া যাহা পাঁওয়! 

গিয়াছে সব এইখানে আছে। সাঁরনাথে বুদ্ধদেব ধর্থচক্র প্রবর্তন করান, স্কৃতরাঁং সেটি 

বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ; তাহার উপর আবার হিন্দুদের বারাঁণসীর নিকটে, গঙ্গা হইতেও বেশী 

দুর নয়, সেখানে অনেক বৌদ্ধ বুন্ধমুর্তি প্রতিষ্ঠা করিক়াছিলেন। ধর্শচক্র প্রবর্তনের স্থানটি 
198520 হইতে অল্লদুরে । সেই খানে একটি অশোকন্তস্ত ছিল, তাহার মাথায় চারিটি 

ংহ আছে, যোধ হয় যেন তাহায়! জীবস্ত। স্বয়ং মার্সাল সাহেব সারনাথ খু'ড়িয়াছিলেন! 

মাটি খুঁড়ি! প্রাচীন ইতিহাসের প্রমাণ বাহির করিতে মার্সাল সাছেব দক্ষ-__বৃহম্পতি। 
14858:0এর পারে ধামেক একটা প্রকাণ্ড স্তপ এখনও ১৯* ফিটের উপর উদ্চ। 



২২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্জিকা 
রঙ্গপুরে এখন যে 7050010, খোঁলা হইতেছে ইহাঁরও উদ্দেস্ত বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন 

ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করা । রঙ্গপুর বরেন্ত্রভূমির অন্তর্গত। বরেন্দ্র ভূমি এক কালে 
ভাস্করকার্য্যের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়াছিল। আর্ধ্যাবর্তে অনেক শিলাপত্র বারেক 
শিল্পির দ্বারা খোদিত। ধাতুকার্দ্যে বারেন্দ্রশিল্ি যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছে। 
রঙ্গপুরের অদূরে মহাস্থান গড়, বল্লালের সময়ে একট! প্রধান তীর্থ স্থান ছিল, কেহ কেহ বলেন 

উই পৌগুবর্ধন, তাহ! হইলে উহা! একটি অতি প্রাচীন স্থান। অশাঁক রাজ! তাহার 

একটি ভাইকে এইখানে রাখিদ্াছিলেন। এই 05০00) এখন মাল মসলা সংগ্রহ করিয়া 

দেখান যে মহাস্থান পৌগুবর্দন কিনা । মহাস্থান গড়ে যে সকল দেবমূর্তি পাওয়া যায় সব 
এই খানেই রাখা হউক। কামতাপুরও রঙ্গপুর জেলার নিকট উহাঁও এক কালে উত্তরবঙ্গের 

একটি প্রধান রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেখান হইতে অনেক মাল-মসলা সংগ্রহ হইবে। 

ঘোড়াঘাট আর একটি ইতিহাস-প্রসিঙ্ধ স্থান, সেখান হইতেও অনেক ষাল-মসলা সংগ্রহ 

হইতে পারিবে। 
রাজনাহীতে 1090101 করিয়া বরেন্দ্র অনুদন্ধান-সমিতি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ইহারা ও 

সেই পথে চলুন এবং আপনাদের ইতিহাস উদ্ধার করুন। 
রঙ্গপুরের আর একট! সুবিধা আছে, এরূপ সুবিধা বাঙ্গালার আর কোথাও নাই। 

রঙ্গপুর বাঙ্গালার সীমাস্তপ্রদেশ, ইহার ওপারেই এক কালে নিবিড় জঙ্গল ছিল, তথা 

নান জাতি অসভ্য লোক বাস করিত। অনেকে এখন সভ্য হইয়াছে আর অনেকে 
এখনও বনে বাদ করে। উহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করা, উহ্বারা কি খাইত কি করিত, 

কিন্ধূপ ঘরে বাস করিত কিরূপে শীকার করিত, কিন্ধপে কৃষিকার্ধয করিত এ দকল 
সংগ্রহ করা রঙ্গপুর 1৮500) এর একটা উদ্দেশ্য হওয়! উচিত। তাহ! হইলে রঙ্গপুর- 

মিউসিয়ম যে কেবল ইতিহ্থাসেরই উন্নতি করিবে এমন নহে, 40700909195 বা মানব 

তস্থেরও অনেক সহায়তা করিতে পারিবে । আপনারা আমাকে এই মিউসিয়মষজ্ঞের 

পৌরোহিত্যপদ্দে বরণ করিয়াছেন, আমি বলি "অয়মারস্তঃ শুভায় ভবতু*। 
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী । : 



বনমালদেবের তাম্রশাসন 

ত্বস্তি শ্রীমান্ প্রাগ জ্যোতিষাধিপানয়ে 

মহারাজাধিরাজ শ্রীবনমাল বন্্দেবঃ ।* 

স্বস্তি। শ্রীমৎ কৈলাসভূভৃৎ পৃথুকনক শিলাসঞ্চয়াস্কীলনোখৈ (১) 
রাসারৈর্বেমপক্কাবিল€২) তুহিনকরৈঃ পিক্তবৈমানি(৩)সার্থঃ। 

অস্তঃক্রীড়ৎ(৪) ( স্বভৃষ ) (৫) প্রবর স্থরবধূ কেশহস্তচাতৈ্ক্ো 
নাকেশদ্রপ্রহ্থনৈ ররুণিতসলিলোহব্যাৎ স লৌহিত্যসিন্ধুঃ ॥১ 
স পুনাতু পিনাকী বে! হচ্ছীর্ষে স্বধূনীজলম্ত্)। 

কীর্ণ, রেচকবাতেন তারকাপ্রকরায়িতম্ ॥২ 

নরক ইতি সুম্থরাসী(৭)দাদি বরাহস্য ভুবি তছঙ্গ!রে । 

অদিতেঃ কুণডলহরণে প্রতাপমপি যে হরেরহরৎ ॥৩ 

কৃষ্ণ তং নিহত্য চ স্থষ্টৌ৷ ভগদত্তব্জদত্তাখ্যৌ(৮)। 

তস্য সুতো তদ্বনিতাকরুণবিলাপহতহতহৃদয়েণ ॥৪ 

*. ইহা স্প্টতঃ হাতিমার্ক। সিল-মোহরের পাঠ। (চিত্র দ্রষ্টব্য) এই পাঠে 'ৎ এই প্রাথমিক চিহৃটি ছিল ন!। 

+ সোসাইটির পত্রিক!র মুদ্রিত পাঠে পদ্ঘে।চিত পংক্কি বিভাগ নাই; অথচ মুদ্রিত পংস্তি' যে শাসনের পংক্তির 

অনুরূপ তাহা ও নহে । গ্লেকসংখ্য! মূল শাসনে অবস্থাই ছিল ন।, পত্রিকার পাঠে আছে। কিন্ত এই সংখ্যার 

৮ম প্লোকের পরে বহুগোঁল আছে, অনাবগ্ঠক বিধায় তাহ। প্রদর্শিত হইল ন|। 

১। পণ্ডিত কমলাকাস্তের পাঠ "সংগমান্দোলনোধৈ"। কিন্তু প্রথম প্লোকার্থের যে চিত্র আছে ত।হ।তে 

“'নোখৈ” স্থলে যেন 'গ্রোখে” আছে দেখ। য|য়। 

(২) ক-পাঠ ( জর্থাৎ পণ্ডিত কসলাকাস্তের পাঠ) পং কা বিল। 
(১) ক-পাঠ 'বৈশারিঃ। চিত্রে 'শ ও গ স্থানে স্পষ্ট 'ম' ও 'ন' দেখ। বার়। কিন্তু 'ধৈস্থলে 'তৈওষেন। 

হইতে পারে এমন নয় ; কিন্তু 'তৈমানি'র কোনও অর্থ হয় ন!। “ফৈমানি'র অর্থও কষ্টকলিত ; ( বিমান-_্বার্থে 

ক, ততঃ ইন্) 

(৪) মুলে নাকি “ক্রীরৎ, ছিল,--গণ্ডিত কমলাকান্ত লিখিয়াছেন “'এতগ্মধ্যে সর্বত্র ড-ক।রঞ্গানে রেফঃ 

তদ্দেশীয়।নাং ডকারোচ্চারণ সামর্থচাভাবাৎ বখোচ্চারপণং তথ|। লিখনং।” (কমল।কান্ত বোধ হয় বঙ্গদেশীয় পণ্িত 
ছিলেন )। 

(৭) এই তিন অক্ষর পণ্ডিত কমলাকান্তের যোজন1; তিনি লিবিয়াছেন, “অত্তঃকীরৎ ইতাত্বরং অক্ষরজ্রং 
শাস্তি তত্র সুভৃষেতি হবত্ব। পুরিতম্।” তথান্ত। 

(*) প্রাদ়শঃ অস্তে অনন্যার আছে, তৎস্থলে সর্ববন্জ “স্ করিয়। দেওয়া হইল; 
(+) সোসাইটির পত্রিকায় ছাপ! হইয়াছে, “বাসী; স্পষ্টই হাতের লেখার 'র' এর বিল্দু-:লাঁপ ঘটি্লাছিল। 

(৮) লোদ।ইটির পিন ছাপ। হইগাছ) নষ্ট! ভগবত] বদনা খে । 



২৪. রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

সংপ্রাণ্তে ভগদতে শ্রীমত্প্রাগ_জ্যোতিঘাধিনাথত্বম্। 
বিনয়ভরোপি তদেত্য প্রারাধয়দীশ্বরং তপসা ॥৫ 

ভুষ্টেন তেন তস্মৈ দত্বং (১) সুপরিপত্বনাধিনাথতম্। 

প্রাগজ্যোতিযাধিরাজ্যং কালেন তদন্বয়স্যাপি(২) ॥৬. 

তম্যানয়েতৃৎ ক্ষিতিপালমৌলিমাণিকারে।চিংস্কুরিতাজ্বি পীঠ::৩)। 
প্রাগ.ক্যোতিষেশঃ ক্ষতটবরিবীরঃ প্রালস্ত ইত্যডূতনামধেয়ঃ ৪৭ 
স পুর্বনৃপতিগুণসম্বন্ধৌঘরাগানুরঞ্রিত(৪) দিগন্তঃ | 

সালভ্তম্ব( ৫) প্রমুখৈঃ শ্রীহরিষাস্তৈম হীপালৈঃ ॥৮ 

দিবমারূঢ়বান্যস্য ভৃভূজোখৈকোবৈরিবীরোভূৎ। 
ভ্রাতা শৌধ্য হ্যাগৈ রসমানান্নারথোতি নৃপঃ ॥(৬) ৯ 

প্রীজীবদেতি সংজ্ঞ! রাজ্জী হৃদয়ানুগাভবত্বস্য। 
বহুজনবন্দ্য1 মহতঃ প্রভাতসন্ধ্যেব(৭) তেজসো জননী ॥.* 

তস্যান্তস্য (৮) তু রাজ্ঞঃন্ুতোভবনু পশিরোচ্চিতাজ্যি যুগঃ:৯)। 

শ্রীহভরোবৃপেন্দ্রঃ শরিয়া ্বয়ং যঃ সমুপগৃঢ়ঃ১) ॥১১ 

ধর্প্রবাদেষু যুধিষ্টিরো যো ভীমোরিবর্গে সরে চ জিফুঃ। 
একোপ্যনেকৈরিতিসঙ্গতো (৯১) যো নিঃশেষকম্নীতনয়ত্বমেতঃ ॥১২ 

গোপীজনানন্দিতমানসপ্য ছেষ্যেব বক্ষঃ পরিহৃত্য বিষ্োোঃ। 

নিঃশেষরামাজনদেহসংস্থ মাদায় সৌন্দর্য্যমিহাজগাম ॥১৩ 
বর্ণাপ্তশেষগুণজাতময়স্বভার পতুযুমমাতুলবলস্য রথাঙ্গ(১২) পাণেঃ 

তেনাহমগ্র্যমহিষী জগতীভুজোস্ত ভূতা জনেন খলু লাঁঘবমত্ুটপমি 

(১) সো-প (অর্থাৎ সোসাইটির পত্রিকায় আছে) 'দত্ধে'। পণ্ডিত কমলাকাস্ত কখনও এতাদৃশ ভুল করেন 
নাই। অতএব ইহা! ক-পাঠ নহে। ূ 

(২) সো-প 'নদন্বয়'। (৩) ক-পাঠ 'স্ছুরিত।ং্রিগীঠ$। (৪) ক-পাঠ 'রংজিত।। 
(৫) ধলবর্দার ও রতুপালের তাত্রশাসনে আছে “সালম্তস্ত”। 
(৬) এই প্ে।কটি সব্ন্ধে প্রবন্ধাংশে বিশ্তর আলোচন। কর! হইয়াছে। পতিত কমলাকান্ত পড়িয়াছিলেন 

দিবমারটৈবাস্ন্ত ভূভুজোর কবৈগিবীরোভূৎ। 
ত্রত। শৌধ্যত্যাগৈ রসম্মানা ন্লারখো তিনৃপ২ ॥ 

এই গ্লোক ও তৎপূর্ববয্নোক একত্র অন্থয় কর। হইয়াছিল, তাই পূর্ববস্নে।কে পাঁদার্ধচ্ছেদ্ক কে।নও চিন্ধ মুদ্রিত 
পাঠে দেওয়া হয় দাই। এই ক্লোকসংখ্যার গলদ আছে। কিন্তু ইংরাজী অনুবাবে গ্লোকসংখ্য। ঠিকই দেখা যায়_ 
কেবল ২৭, ২৮ ও ২৭ স্থলে যথাক্রমে ২৮, ২৯ ও ৩০ আছে। 

(৭) এখনে সে।সাইটির মুদ্রিত পাঠে একটি ঈ।ড়ি নিরর্ধক অ।ছে। 
(৮) ক-পাঠ তক্তান্ন'। | (৯) ক-পাঠ “তাংস্িযুগঃ?। 
(১০) ক-পা$ 'হজয়ে।। আশ্চর্যের বিষন্ধ যে এই পাঠে ছন্দংপাত হয় 'তখাপি পণ্ডিত পাঠক বিশুদ্ধপাঠ 

ধরতে পায়েন নাই। 
(১১) ক-পাঠ 'সংগতো' | (১২ ক-পাঃ 'রখ।ংগ'। 



সন ১৩২১, ১ম সংখ্যা] বনমালদেবের তাআ্শাসন ৫ 

ইতি যসা মহাদেবী বিলোচ্য(১) মনোন্থগা ভবল্লঙ্ষ্মীঃ। 

শ্রীমত্তারাভিধান! প্রমদারত্বোত্তমা নৃপতেঃ॥ ১৫ 

তস্যাশেষক্ষিতিপমুকুটো দৃষ্টপাদাজ পীঠ 

স্যাতৃৎ সুন্ুনৃপিগ্তণ মহারত্বমালাবিভূষঃ | 

তস্যাং দেব্যামখিলভুবনানন্দকো। যঃ শশীব 

শ্রীমান্ খ্যাতো৷ জগতি বনমালাভিধানঃ ক্ষিতীশঃ ॥১৬ 

জলনিধিতটবনমালাসীমাবধি মেদিনীপতিত্বম্য। 

যোগ্য ইতি নাম ধাতা চক্রে বনমাঁল ইতি যস্য ॥১৭ 

প্রবলারাতিমন্তেভঘটাধ্বাস্তোরুনংহতিম্(২)। 

দিবাকরাঘ্িতং যেন বিদাধ্য রণভূমিগাম্ ॥১৮ 

ক্ষিতিতনয়নৃপতিবংশপ্রভবনরেন্ত্রামলান্থরে যেন । 

স্কুটমেব মৃগাসঙ্কায়িত€(৩) মত্যয়ারাতিতিমিরৌঘম্ ॥১৯ 

ভূরিদৃপুরিপুবীরবাহিনীশৈলবজ মুরুবিক্রমাসিন!। 
যেন রাজক মশেষমস্যতা শ্রীরকীরিচিরমে ক ভর্তৃকা ॥২০ 

যস্য প্রতাপভীত্য। বহুরিপুজফ়িনোপি মেদিনীপালা! 

কে চিদ্দিশো! বিজগৃহুঃ:৪) প্রসভ মালয়ান্বরাণ্যন্যে ॥২১ 

রাজ্ঞামন্তেষাং যে নিশিতানাজা বিষূর্নপা মুমুচুঃ । 
যম্মাত্ততো৷ বিভীত্য। ভূমিং দূরং নিজাং তে বিজু ॥২২ 

যৈরভিমুখং রিপুণা মাঘটিতং মত্তকরিঘটাটোপৈঃ। 
বিক্রমৈকহেতোন্তৈ ধস্যাঞ্জলয়ঃ কুতাঃ ক্ষিতিপৈঃ ॥২৩ 

কা হা* 

ধুরূহে(৫) নহুষদ্য যেন পতিতং কালাস্তরাদালয়ং 

সৌধং ভক্তিনতা(৬)খিলামরবর ব্রাতার্চিতাজ্বে 8৭) পুনঃ । 
প্রালেয়াচলশূঙ্গতুঙ্গমতুল গ্রামেভবেশ্তজনৈ 

যুক্তং হাটক৮) শুলিনঃ ক্ষিতিতুজ! ভক্ত্যা নবং চক্জুষা(৯) ॥ ২৪ 

(১) ক-পাঠ 'বিলোকা, (২) ক-পাঠ 'সংঘতিং। 
(০) ক-পাঠ 'মৃগাংকায়িত'। উপমানাদ।চারে কর্ত,১কাঙ. পোপিনি ৩/১।১*-১১) স্থার। ইহা! এবং পুরধপ্লো কন্ত 

“দিবাকরায়িতং; সিদ্ধ হইন়্াছে। (৪) সে।-প বিজগ্রহঃ। 
* “কাহ|' এই অক্ষরহ্বয় একটি পংক্তি অধিক।র করিয়া রহিয়াছে ; বোধ হয় মূল শাসনের একথানি 

ফলকের উপরিভাগে লিখিত কোনও পতিত অক্ষরহ্বয়ের বোৌধক। কিপ্ত পণ্ডিত কমলাকান্ত এমনই পা$ 
করিয়াছেন যে শাসনের কুআাপি $ক।' বা “হু! ব! 'কাহা" আকাকঙ্কিত দেখা ধায় না। 

(৫) গে প ধুকে । (৬) লেপ 'নবা?। (৭) ক-পাঠ তাং স্বেঃ)। 
(৮) ক'পাঠ 'হেতুক'। প্রবন্ধে এতৎসন্বপ্ধে আলে।চন। আছে।, (১) সোপ 'চকয। 

ঠ 



২৬. রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

যস্যানস্তছ্যতিমতিসিত নাগলোকে হসস্তী 

দিউ.নাগানাং শ্বসিতজনিতাং শীকরালীঞ্চ দিক্ষু€১) 

সম্পূর্ণে(২)/ন্দো)িয়তিবিমলামংশুমালাং বিচিত্রাং 

রাজ্ঞোনল্লা বিচরতিতরাং কীর্তিরস্ভাপ্যজশ্রম্।১£ 

সত্যগান্তীর্যযতুঙ্গত্ব প্রতাপত্যাগবিক্রমৈ2। 

যোজয়্ধর্ম(৩)জা ন্ধযদ্রিভান্থক পমরুৎস্থতান্ ॥২৬ 
যস্য যশঃ শশিনেদং ভূবনং ধবলীরুতং বিলোক্য দৃশ! 

সত্রীড়(৪) ইবোদেতি প্রালেয়মরীচিরগ্ভাপি ॥২৭ 

দেবাগারং বাগ্চগীত গরণাদৈনানারামাস্(৫) সত্রিণাৎ ব্যান্তো চ। 

গায়স্ত্যগ্তাপ্যক্জরম্যাঃ সুরাপ্যো(৬) দেশে দেশে শালিনীং যস্্য কীর্তিম্ ॥২৮ 

রহুহেমরৌপ্যগজবাজিমহীপ্রমদাদিরত্বনিচয়ং বহুশঃ | 
গ্রাদদাদবার(৭)মনিশং নিগদাৎ(৮) প্রমিতাক্ষরোপি বহুবাঁগ্ভ বৎ ॥২৯ 

্রপ্রীতসমস্তবর্ণাশ্রমাদপরিমিত ্থ ভগ(৯)নাধুবিজ্জনা ধিষ্ঠানাদ্বিচিন্ত্রগজতুরগশিবিকাভিরূটে 

ম'হানরপতিভিরবনিপতিসেবার্থং গচ্ছণ্তিঃ প্রত্যা গচ্ছছ্দিশ্চ সন্কুলমহাঁরাজমার্গাদ(১*)-সংখ্য গজতুর 

গ্রপদাতিসাধননিরস্তরনিরুদ্ধদকলদিগন্তরা(১১)ছদয়বেলাচলোখিতোত্,ঙ্গতরুশরণ(১২)বিশ্রান্তমন্ত- 

বহিণকে কারবোস্তণ স্ততূজগত্রাতমুক্তফুৎকার প্রকম্পিতানেকতরু(১৩) বিগলিতকুম্থমনিকরপরি- 

মল:১৪)নুরভিসলিলেন তছৃপবনলগ্রদাবানলদহামান কাঁলাগুকুধূমসস্তবাদুধরবৃন্দ স্থগন্ধিজলৌঘ- 

প্রবাহিণ1(১৫) উদয়তটমহীধরোপবনগন্ধিপর্ণাঙ্কুরভুজাং রুচিৎ(১৬) স্বয়ং ভূতানা মন্যাত্রপ্রণয়বন্ধুকুল 

মুখানামপরত্র সঙ্বং১৭)বিনিহতাদত্রভক্ষিত:১৮) মাংসোক্মিতানাং কম্ত,রিকীমৃগাণাং মদগন্ধে- 

নামোদ্িতসকলতীরোপকণনিবাসিজনপদেন সকলম্থুরাম্থরমুকুটমণিমযুখমঞ্জরীরঞ্সিত(১৯,চরণ- 

পীঠাভ্যাং শ্রীকামেশ্বরমহাগৌরীভট্টারি কাভ্যামর্ধিষ্ঠিতশিরসঃ কামকুটগিরেঃ সততনিতশ্বক্ষাল- 

নাদধিকতরপবিভ্রপয়ঃসম্পূর্ণআ্োতসা! মজ্জদ্বিলাসিনীকুচকলশতটাশ্লিষ্টমদপক্কা(২*)বিলম্তগন্ধাস্তদা 

(১) ক-পাঠ (ও সোপ!) “রাণীংচদিক্ষ?। (২) ক-পাঠ 'সংপুর্ণেঃ। (৩) লো গ 'জয়ষধম?। 

(8) মূলে ছিল 'সত্রীর ।--প্রথমাংশে 'ক্রীড়ৎ' শব্দের ফুটনে।ট দ্রষ্টব্য। (৫) ক-পাঠ 'রামান্ঃ | 

(৬) ক পাঠ খবাপ্ে।'। (৭) সো গ 'প্রদদবার? । (৮) ক-গাঠ 'নিগদং) | 

(৯) ক-পাঠ 'শুভগ?। (১*) ক-পাঠ (ও সোপ) 'স্বলং মহারাজ মাগাঁৰ'। 

(১১) লেপ 'দিগল্সর।। এই পর্যন্ত পঞ্চম্যত্ত পদগুলি বহ পরবন্তী “'হ।রপ্নেশ্বয়াৎ” এর বিশেষণ । পগ্ডিত 

_ফমলাকাঁন্ত অশুদ্ধ পাঁঠছেতুফ এইট! ধয়িতে পাঁয়েন নাই । 
2 (১২ ক-পাঠ শকুন? । (১৩) ফে। প 'অনেকত।। (১৪) পেগ 'পরিমত্ত; । 

| (১৫) এইস্থলে এবং তংপর কোনও কে নও স্থলে বৃথ।:।' এইরূপ ছেদ জাছে, তাহ। পরিত্যক্ত হইল। 

(১৬) ক-পাঠ ও সে! প) পুর্ণাং কুরভুজাং কক, চিৎ। (১৭) ক-পাঠ (ও সো প) তৃণনংঘষ' । 

(৮ ক-পাঠ 'তাদতক্ষিত'। (১৭) ক-পাঠ 'মংদরীর়ংজিত' | (২) ফ-পাঠ 'পংক?। 



সন ১৩২১, ১ম সংখ্যা ] বনমালদেবের তাত্রশাসন ২৭ 

বেষাঙ্গণা(১)ভিরিব নানাভরণশোভিতপ্র কটাবয়বাভির্বালকুমারিকাভিরিব ক্ণৎকিক্কিণীভিঃ(২) 
কার্ণাটাভিরিব কঠিনাভিঘা তসংবন্ধিত(৩)বেগাভির্ধারন্ত্রীভিরিব চামরধারিণীভি দর্শবদনাস্তঃ- 

পুরিকাভিরিব রূষিত(৪)সম্ততদশনাভিঃ  পবনকামিনীভিরিবাত্যন্তবেগবতীভিঃ রমণীয়দ- 

লুহাঙ্গনাভি(৫)রিব সকলজনমনোহারিণীভি অঁটাভিরিব নর্তকপুরুযাক্রমণনংবর্দিতোৎ(৬)- 
কম্প।ভি ছুর্গতদেবপালিভিরিব সততোত্তানস্থানকামিনীভি নেঁভি(৭)রলস্কৃতোভয়তীরো পাস্ত- 

দেশেন শ্রীলোহিত্যভট্টারকেণ সনাথশ্রীহাবূপ্লেশ্বরাৎ ৮)দ পরমমাহেশ্বরো মাতাপিডৃপদান্ুধ্যাত* 

পরমেস্বরপরায়ণচিত্তকে। মহারাজাধিরাঁজ শ্রীবনমালদেবঃ কুশলী ।* 

বভৃব শাগ্ডিল্যকুলপ্রদীপো বেদার্থবিদ্ভিজ্ঞট নামধেয়ঃ | 

সাঙ্গং(৯)যজূর্বেদ মধীতবান্ যস্ত্যাগীশুচির্দেবগুণোপপন্ন:(১*)॥১ 

শোচবিপ্রগুণো(১১)পেতা পত্ী সত্রায়িকাতিধা। 
ব্রান্ধ্যেণ বিধিনা সম্যক্ পরিণীতা কুলোপ্তবা ॥২ 

সম্তয়োর্বেদ বিদগ্রজন্মা ইন্দোকনামা গুণবান্ বরিষ্ঠঃ। 

তশ্মৈ দদৌ শ্বনমালদেবো গ্রামং স মাতাপিডৃপুণাহেতোঃ ॥৩ 
তিআোতায়াঃ পশ্চিমতঃ সজলম্থলসংযুতম্। 

| অভিশৃরবাটকাখ্যমষ্টদীমাপরিচ্ছদম্(১২)।৪ 

পূর্ণ দশলাঙ্গল(১৩,সহ(১৪,সীমা পূর্বদক্ষিণেন চন্দ্রপরিসসীমা দক্ষিণেন অবারিসহ- 
সীমা। দক্ষিণপশ্িমেন পুক্ষরিণীসহসীমা পশ্চিমেন নৌকুবাসহসীম! ॥.১৫) উত্তরপূর্ক্ণ 
দশলাঙগল(১৬,সহ সীমা অষ্টৌ সীমাপরিচ্ছদাঃ(১৭) ॥ সংবৎ(১৮)১৯ ছমিকাঁকছি(১৯) ॥ 

(৯ এবং চিহ্ন তত্র (২) 

(১) ক পাঠ 'বেণাঙ্গণা? | (২) কপ ককিংকি9। 
(৩) ক পাঠ 'সম্বদ্ধিত?। (৪) ক পাঠ'রুষতঃ। 

(৫) কপাঠ 'দলুহাংশনা? | (৬) ক পাঠ 'সম্বদ্ধিত। 
(*) এই শব্দটি সোসাইটির মুদ্রিত পাঠে পড়িয়! গিয়।ছিল। প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচন! আছে। 
(৮) ক পাঠ “হরয়ে শনাৎ,। প্রবন্ধে বিস্তা রত আলোচনা আছে। (৯) ক পাঠ'সাংগ'। 
(১*) এই গ্লোকের এধং পরবর্তী তিনটি লোকের সোদ।ইটি মুত পাঠে সংখ্য। দেওয়! হয় লাই। 
(১১) সে।প 'গণো)। 
(১২) সোপ 'পরিছদং,। ব্রাঙ্গণপণ্ডিতের “চ্ছ' লিখিঝাঁর কাঁয়দাই ঈদৃশ ছিল যে অনতিপ্পেরা ছ পড়িবে। 
(১৩) কপাঠ 'লাংগল' | | 
(১৫) ক পাঠ 'সভ'। প্রবন্ধে এতৎসগন্ধে আলোচনা আছে। এইরূপ অগ্তান্ত স্থলেও 'সহসীমা। স্থলে 

“সতসীমা' আছে। 
(১৫) এস্লে পশ্চিদোত্তরেণ এবং উত্তরেণ এই ছুই সীম! পড়িয়া পিয়াছে। তজ্ঞান্ত পতিত কমলাকস্ত দায়ী 

কি ন| বলা যাঁর না। মূল শাদনেও ভুলঠুক থাকিতে পারে। ৃ 
(১৬) ক পাঠ'লাংগলা। (১৭) সে। প'পরিছদাঃ। (১৮) ক পাঠ 'গন্বং। 
(১৯) এই সকন অক্ষরও বোধ হয় পূর্ব্বের 'কাঁছা'র স্যার ফলক মধ্যে পরিত্র্ট অক্ষর। 
(২) এই টুকু বোধ হয় পঙ্ডিত কমলাকান্তের নিজ ট্রি্নী ; ইহ সংবতের জন্বসন্ব্ধীয় হইবে। - 



বনমালদেবের তাম্রশোন 

বঙ্গানুবাদ % 

স্বস্তি প্রাগবজ্যাতিষাধীশ্বর বংশজ শ্রীমান্ মহারাজাধিরাজ শ্ীবনমালবন্ধরদেব (১) 
শ্বন্তি। শ্রীমৎ কৈলাসপর্ধতের প্রকাণ্ড স্বর্ণময় শিলাঁরাশির সংঘর্ষজাত এবং হেমপস্কমিতিত 

তুহিনকরসন্গিভ ধারাসম্পাত দ্বারা বিমানচারীদিগকে যিনি সিক্ত করিতেছেন, ধাহাঁর 

সলিলরাশি জলক্রীড়ানিরত শ্রেঠনুরাঙগনাদিগের কেশ ও হস্ত হইতে প্রত্রষ্ট সুরবরতরু- 

কুনুম দ্বারা আরক্ত হইতেছে, সেই লৌহিত্যনদ তোমাঁদিগকে পালন করুন(২)। 

পিনাকধারী মহাদেব তোমাদিগকে পবিত্র করুন_ধাহার শিরপস্থত গঙ্গাজল রেচকবায়ু 
সবারা বিক্ষিপ্ত হইয়! তারকা প্রকরের স্তায় শোভিত হইতেছে ॥ ২ 

বরাহ কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার সময়ে তাহাতে নরক নামক পুত্র জাত হন-_ধিনি 

অদ্দিতির কুগডল হরণ দ্বার! ইন্দ্রের প্রতীপও হরণ করিয়াছিলেন(৩) ॥ ৩ 

কৃষ্ণ তাহাকে নিহত করিয়া তদীয় বনিতার করুণবিলাপে সম্যক বিচলিতচিত্ব 

হইয়া, ভগদত্ত ও বজদত্ত নামে তাহার দুইটি পুত্রের স্থষ্টি করিয়াছিলেন ॥8 

বিনয়সম্পন্ন তগদত্ত শ্রীসম্পন্ন প্রাগজ্যোতিষাধিপত্য লাভ করিলেও তাহাতে আগমন 

করিয়া তপশ্চরণ দ্বারা মহাদেবকে(৪) আরাধনা করিয়াছিলেন ।৫ 

তিনি তুষ্ট হইয়া! তাঁহাকে সুপরিপত্তনের(£) আধিপত্য(ও) দিয়াছিলেন এবং যাহাতে 

* অনেক স্থলেই পণ্ডিত কমল।কাস্তের পাঠ সন্দিদ্ধ হওয়াতে অনুব।দও বহুস্থলে সুষ্ঠ অর্থবোধক 

ই নাই। 

(১) এইটুকু হাতিমার্ক। সিলের লিপি । অতঃপর শাসন-লিপি। 

(২) গশ্চাৎ পুনশ্চ লৌহিত্যের বিস্ত।রিত বর্ণনা আছে। 

(৩) এই কথা বলবশ্মার ও রত্বপালের ভাম্রধাসনেও আঁছে । পণ্ডিত কমলাকান্ত ইহ! ভীমন্তাপবত ১০% 

শব্ধ ৫৯ তম অধ্যায়ের ষে একটি স্থলে অবাস্বর ভাবে উল্লেখিত আছে তাহ। দেখা ইাছেন। 

(কিন্ত এই বিষয় কাল কাঁপুরাণে ৩৪শ অধ্যায়ে স্পষ্টই আছে £_. 

"দেধেশ্বরং ভ্রিধা জিত। হয়গ্রীবসহায়ধ।ন্। 

অদিত্যাঃ কুণডলবুগং ন্িিযুলোকেধু বিশ্রুতম্। 

দু চা স্ ঞ 

8. [জার নরকো ভৌমো নির্ভীকে। মুনিশাপতঃ 1" 
(8) অনুবাদক পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ 'ঈশ্বগ অর্থে জীকৃক' বুঝিাছেন। "উশ্বগ সর্ব ঈশান: শর 

শ্তজ্রশেখর;” এই অভিধান দ্বারা ঈশ্বর শব্ধ মহা দেষেরই নামান্তর বুঝীর। 

(8) ইনার অর্থ বুঝ! গেল না। প্রকৃত পাঠ যেকি, তাহাইবা কে বলিতে পায়! 
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উত্তরকালে তাহার বংশীয়গণ প্রাগজ্যোতিষের অধিরাজত্ব করেন তাহারও বিধান 

করিয়াছিলেন ৬ 

তাহার বংশে অরাতিবীরগণের নিধনকারী প্র।গ-জ্যোতিষেশ্বর প্রালভ্ত এই অস্ত্ুত- 
নামা নৃপতি আবিভূতি হইয়াছিলেন-_ধীহার পাদপীঠ নৃপতিগণের শিরঃস্থিত ০০৪ 

সমুষ্ঠাসিত হইত ।৭ 

সাল্ত্ব প্রমুখ শ্রীহরিষ পর্যন্ত পূর্ববর্তী মহীপাপগণের গুণপম্পর্কহেতৃক তীহা হারা 
দিগন্থ অনুরঞ্জিত হইয়াছিল ।৮ 

যে রাজার অতিনুপ বৈরিবীর ভ্রাতা একাকী অসমানহেতু শৌর্্যত্যাগ নী করিয়! 
রথ পরিত্যাগ ন| করিয়াও স্বর্গজয়ী হইয়াছিলেন(১)।৯ 

প্রীজীবদা ইতিনাঁম! তাহার মনোজ্ঞ! বী্ভী ছিলেন ধিনি প্রভাত-সন্ধ্াঁর ন্যায় বহুজনের 

বন্দনীয়! এবং তেজস্বীর(২)জনযিত্রী ছিলেন ।১৭ 

তাহাতে সেই রাজার পুল্র নৃপেন্ত্র হর্জর জাত হইয়াছি,লন-_ধীহাঁর অক্ি যুগল রাঞ্জ- 
গণের মস্তক দ্বারা অর্টিত হইত এবং যিনি স্বয়ং লক্ষ্মী দ্বারা সমালিঙ্গিত হইয়াছিলেন।১১ 

যিনি ধর্মপ্রবাদে যুধিষ্ঠির, রিপুগণ মধ্যে ভীম, যুদ্ধে জিধুর(৩) ছিলেন। অতএব একাকী 

হইয়াও যিনি অনেকের সহিত সঙ্গত হইয়া অশেষরূপে নীতি প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১২ 

ধাহার মানস গোপীজন ঘ্বারা আনন্দিত দেই বিঞ্চুর বক্ষঃস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক 
লক্ষ্মী থ্েষ্যার স্তায় সমস্ত নারীক্দনশরীরস্থ সৌন্দর্যপস্তার গ্রহণপূর্বক এই স্থানে আগমন 
করিয়াছিলেন।১৩ 

ইনি মদীয় অতুলবল পতি চক্রপাঁণির বর্থাদি(৪) অশেষ গুণজাত ধারণ করেন, তাই 
আমি এই রাজার প্রধান! মহিষী হইয়াছি_যদিও ইহাতে লোকের নিকটে আমি লঘুত্ব প্রাপ্ত 

ইইতেছি।১৪ 
এইরূপ আলোচনা করিয়া লক্ষী সেই নরপতির নারীরত্বশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী তাঁরা নামে 

মনোরম] প্রধান মহিষী হইয়াছিলেন।১৫ 
ধাহার পাঁদপদ্মপীঠ অশেষ ভূপতিগণের মুকুট দ্বারা স্বষ্ট হইত সেই রাজার এ মহিষীর 

গর্ডে বনমালসংজ্ঞক জগদিখ্যাত ক্ষিতিপতি গ্রীমান্ পুত্র জাত হুইয়াছিলেন। যিনি রাজ- 

(১) বেধ হয প্রালন্তের ্রাতা একাকী বহু শক্রকর্তৃক আক্রান্ত হইয়। রণে ভঙ্গ না গির| বীরের গতি লা 

করিয়াছিলেন। 

(২) তেজস্বী--পুঞ্জ এবং হুর্ধ্য উতয়ার্ঘক | 

(৩) «যুধিতির ভীম". ও “জিফু” এই শবত্রিতয়ে ক্লেষ আছে। 

(8) রাগ. হর্জর কৃক্ষবর্ণ ছিলেন, বোধ হর়। অবশ্ত, “হারী হিরগযবপুধূ তপক- চক্ঃ* বলিয়া 

প্ীবিষুর ধ্যান আছে বটে; কিন্ত পূর্র্ব ঘরকে «“গে।গীজনাদন্দিতম1নস*. বিশেষপযুক্ত. শি বারা কই 
বে উদ্দিষ্ট তাহ! বুঝ। যাইতেছে । 



৩০ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিৎ পত্রিকা 

গুণাবলীরূপ মহারত্বমাল! ত্বারা অলম্কত হইয়া চন্ত্রের স্থায় অখিল জগতের আনন্দকারী 

হইয়াছিলেন ।১৬ 
এই ব্যক্তি সমুদ্রতটবর্তী বনমালার সীমাপর্য্স্ত পৃথিবীপতিত্বের যোগ্য, তাই পিত! 

বাহার “বনমাল” এই নাম করিয়াছেন ।১৭ 

সমরক্ষেত্রস্থিত প্রবল শক্রগণের মত্বগজঘটারূপ বিশালান্বকারসংহতি বিদারণপুর্ব্বক 

ধিনি দিবাঁকরের স্তায় আচরণ করিয়াছিলেন ।১৮ 

পৃথিবীপুল্র নরকরাজবংশজাত রাজগণরূপনির্মলাকাশে যিনি অরাতিরূপ তিমিররাশি 

দূরীভূত করিয়া চক্রের গ্কায় ( শোভমান ) হইয়াছেন।১৯ 
অতিশয় দর্পধুক্ত শক্রবীরসেন।রূপ পর্বতের বজন্বরূপ(»)রাজগণকে প্রবল পরাক্তান্ত 

অপিধর যিনি নিপাত করিয়া বহুকাল লক্ষ্মীকে একভর্তৃক1 করিয়া! রাখিয়াছিলেন ।২০ 

বাহার প্রতাঁপতয়ে বহুশব্রবিজয়ী র।জগণও কেহ কেহ নাদাদিকে পলায়ন্পর 

হইয়াছিলেন। অন্ঠেরা মাকাশগৃহ অবলম্বন করিয়াছিলেন(২)। ১ 
অপর ভূপতিগণের মধ্যে. হাহারা রণক্ষেত্রে তীক্ষ শরক্ষেপ করিতেন, তাহার! 

ধহার ভয়ে নিজ তৃমি পরিত্যাগপূর্ক দুরে গমন করিক্জাছিলেন।২২ 

যেসকল তৃপতি মদমস্তমাতঙ্গঞেণী লইয়া সদর্পে শত্রগণের অভিঙুখে যাইতৈন তাহার! 
বিক্রমৈকনিলয় ধাহার কাঁছে অঞ্জলিবদ্ধন করিতেন। ৩ 

দেবগণ ধাহার চরণে ভক্তিভরে নত হইয়া থাকেন সেই হাটকেম্বর মহাদেবের 

কালক্রমে তৃপতিত হিমালয়শৃঙ্গ সদৃশ উচ্চ এবং গ্রাম, প্রজা, হস্তী, বেস্তা গ্রভৃতি 

সমৃন্থিত সৌধগৃহ ভক্তিসহকারে নৃতনভাবে পুরনির্শিত করিয়া ধিনি নছুষের ( কীন্তির) ভার 
হয় করিয়াছিলেন ।২৪ 

ধাহার অতিধবলা প্রন্ভৃতর্কীন্তি নাগলোকে অনস্তমণিছ্যতিকে, দিগ্মগুলে দিঙনাগ- 
গণের নিঃশ্বাসরেচিত শীকর সমুহকে এবং আকাশে পূর্ণচন্দ্রের নির্মল বিচিজ্জ অংগুমালাকে 
উপহাস করিয়া অস্তাপি নিরস্তর টু বিচরণ করিতেছে 1২৫ 

সত্য, গাস্তীর্ধ্য, তুঙ্গত্ব, গ্রতাপ, ত্যাগ এবং পরাক্রম হবার ধিনি ( যথাক্রমে) পা 

(ঘুখিষ্ির ) সমুতর, পরা, ু্য, কর্ণ এবং পবনননদনকে (৩) পরাজয় করিয়াছিলেন।২৬ 
ধাহার যশঃশশধর হ্বারা এই সংসার ধবলীককৃত হইতেছে(৪১, স্বচক্ষে তাহা দেখিয়! 

অন্ভাপি হিমাংস্ ব্রীড়াগ্রত্তের ন্তায় উদিত হইতেছে ।'৭ 

(১) পরাজিতের উৎকর্ষ প্রদর্শন দ্বারা জেতার গৌরব বর্ধিত হইয়াছে। 
(%&) অর্থাৎ স্বর্গগামী হইক্ছিলেন। 
(৬) এই পধনন্দন তীম এবং হনুমান্ উভয়কেই বুবাইতে পারে-_কেননা উতগেই প্রবল- 

গপযাক্রমসম্পয়। 

(8) “বশসি ধ্ষজত1 হর্ণাতে হাঁনকীর্তেয১*;। তাই এই রোকে__তথা ২শ ০০০১ 
এত বাড়াবাড়ি। 
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দেশে দেশে দেবালয় গীতবান্তধবনিত্বার! নানাবিধ উদ্যান, যজ্ঞকারিগণের ব্যাহতিধবনিতে 

'খবং পদ্ম শোভিত মুন্বর বাপীসমূহ ধাহার প্রশস্ত কীর্তি অগ্তাঁপি ঘোষণা করিতেছে ।২৮ 

(বিনি) বহুবার বনু স্বর্ণ রৌপ্য গজ বাজি ভূমি নারী প্রভৃতি রত্বসমূহ প্রদান করিয়াছেন 

এবং অবারিতভাবে অবিষ্াপ্ত (দানবাঁক্য) কথন হেতু সংযতবাক্ হইয়াও বছবাক্€১) 

হইয়াছেন ।১৯ 
* যেনগরে সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমবাসিগণ পরম প্রীতিযুক্ত, যেখানে অসংখ্য শুভযুক্ধ 

সাধু ও পণ্ডিতজনের অধিষ্ঠান, যাহার প্রশস্ত রাজপথগুল রাজসেবার্থ যাশায়াতকারী 
নানাবিধ গজ বাজি শিবিকাধিকঢ় বড় বড় নৃপতিগণের দ্বারা সমাকীর্ণ, যাহার দিগন্তর- 

ঈমুহ অসংখ্য গজ বাজি পদাতিরূপ সাধন ছার! অনবরত নিরুদ্ধ হইতোছে(২) _ 

যাহার সলিল উদ্য়বেলাঁচলস্থিত অতুাচ্চ পাদপগৃহ-বিশ্রান্তমত্তমযুরের কেকারবে উলদ্ভাস্ত 

*ভুঁজঙ সমূহের ফুৎকার দ্বারা প্রকম্পিত বহু বৃক্ষ হইতে পতিত পুষ্পনিচয়ের পরিমল দ্বার! 
নুবাপিত হইয়াছে ) ধাহার জলৌঘ প্রবাহ নগরোপবনসঙগ তদা বাঁনলে দহামাঁন কালাগুরুধূমজাত- 

মেঘবৃন্দকর্তৃক সুগদ্ধি হইয়াছে; ধাঁহার তীরোপকঠনিবাসী জনপদলমুহ এ সকল কম্তরিকা- 
মুগগণের মদগন্ধ দ্বারা আমোদিত হইয়াছে_যাঁহারা উদয়তট পর্বতের উপবন সন্থান্ধ 

পর্নান্কুর তক্ষণ করিয়া থাকে, ও যাহারা কুত্রাপি শ্বরং একাকী চরিয়া থাকে অন্ত্ত 

প্রেমাম্পদ মিত্রগণ সহ দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে অপরত্র ব্যাঘ্বযৃুথকর্তৃক বিনষ্ট হইয়া 
প্রচুর পরিমাণে ভুক্তমাংস হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে; যাহার আোতঃনসকল দেবান্ুর-মুকুট- 
মণিপ্রভামঞ্জরী হ্বার| রঞ্জিতপাঁদপীঠ শ্রীকামেশ্বর দেব ও মহাগৌরীদেবী কর্তৃক অধিষ্ঠিত- 

শিখর কামকুটপর্বতের নিতম্বভাগ নিরস্তর ক্ষালন হেতুক সমধিক পবিভ্রবারি দ্বার! 
পরিপূর্ণ হইয়াছে; ধাহার সলিল কৃতাবগাহনা বিলাসিনীগণের কুচকলসোপরি ন্তস্ত 
মৃগমদ লেপ দ্বারা মলিনীকৃত ও স্থুরভিযুস্ত হইতেছে ) এবং যাহার উভয় তীরে সমস্ত 
স্থান বেস্তাপল্লীস্থ নারীগণের স্তায় নানালঙ্কারশোভিত প্রকটাবয়বা(৩)অল্পবয়স্ক! কুমারীগণের 

সায় শব্দায়মানকিন্ছিণীযুক্তা, কর্ণাটাঙ্গনাঁগণের স্তায় কঠিনাভিঘাত দ্বারা বদ্ধিতবেগা, 

(১) এব্রাক্ষী তু ভারতী তাষা গীবর্শগ্ বাণী সরস্বতী--তাই 'বাক্। এস্থলে 'ভাষা'র প্রতিশব 

ধরিয়া, “খহুবাক্” অর্থ “'বহুতায।বিং অর্থ করা যায় । গত শারদাগ্রসাদ তরজম! করিয়াছেন 

+01 1১017 13615 90526 200101 

* এখানে গদ্-রচনা আরম্ভ হইয়াছে । বহু সমাঁপবদ্ধ অথচ বহু বিষয়ের বর্ন! একই থাক্য স্বারা 

নিশ্পাদিত হওয়ায় ইহা! এত জটিল হইয়াছে বে ।অনুবাদে প্রাঞলত। রক্ষ! কর! অসাধা। 

(২). অই পর্থান্ত ৰাক্যগুলি বহপরিবন্ধ! 'হাকুকেখর' নগরের বিশেষণ |: ইহার পর 'লোছিতো'র 
খিখেষণ আরগ হইল । : | 

(০) এই হইতে বৌকাধলীয় বিশেষণ আরম হইছে 



৩২ রঙ্গপুর-দাহিত্য-পরিষ পত্রিক! 

বারবনিতাঁগণের স্তায় চামরযুক্তা, রাঁবণের অস্তঃপুরস্থা (রাক্ষস )দের স্তায় রক্তবর্ণবিশ্বৃত- 

দ্রশনসমস্থিতা) পবনরমণীগণের স্থায় অত্যন্ত বেগবতী, দলুহাঙ্গনাগণের  স্ায়(১) সর্বজন- 

মনোরমা, নটাগণের ভ্তায় নর্তকপুরুষাক্রমণ হেতু বর্দিতোৎকম্প! ছূর্গত দেবশ্রেণীর 

টায় সর্বদা উচ্চস্থানাভিলাধিণী(২) নৌকাবনীর দ্বারা অনস্কৃত হইতেছে $-ঈদূশ লৌহিতা 

দেবসনাথ সেই হারপ্লেশ্বর (নগর) হইতে পরমমাহেশ্বর মাতাপিতার পদ1নুধ্যাত পরমেশ্বর 

স্ক্তচিত্ত কুশলী মহারাজাধিরাঁজ শ্রীবনমালদেব ।* 

শাগ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাঙ্গণগণের প্রর্দীপস্বরূপ বেদার্থবিৎ ভিজ্জটনামক দানশীল পবিত্র 

দেবোচিতগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন.যিনি সাঙ্গ য্তুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।৯ 

বিশুদ্ধরাঙ্গণগুণযুক্ত! সত্রায়িকানায়ী সৎকুলসম্ভবা তদীয় পত্বী সম্যক্ত্রাক্মবিধি অনথসারে 
 প্ররিণীত। হইয়াছিলেন।২ 

-তোহার পুত্র বেদবিৎ ইন্দৌক নামক গনী মহত্ব ব্রাহ্মণ ছিলেন) তাহাকে শ্রীবনমারঃ 
দেব মাতাপিতার পুণ্যনিমিত্তে একটি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন-_-৩ 

উহা, ব্রিন্োত| নদীর পশ্চিমে জলম্থলসংযুক্ত অগ্টদীমাপ্সিচ্ছন্ন পাট নামে 

(খ্যাত ) ছিল।৪ 

পুর্ব দুশগাঙ্গলনহদীমা, র্বদক্ষিণে চন্্রপরিসহসীমা, দক্ষিণে অবারিসহনীমা, দক্ষিণ- 
পশ্চিমে পুফ্ধরিণীসহমীম! পশ্চিমে নৌকুবাসহসীমা, উত্তরপূর্ব দ্শলাঙ্গলনহসীমা__-এই অষ্ট 
সীমাপরিচ্ছদ। সংব ১৯ .. ূ 

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য (বিগ্তাবিনোদ, তত্ব-সরস্বতী, এম্, এ। ). 

(১) পণ্ডিত শারদাপ্রসাণ 'দলুহ।' শব্দের অর্থ করিয়াছেন ৪ 1:911010 (অর্থাৎ জাভিবিশেষ)।, 

(২) দেবতারা ছদৈ ধবশতঃ মর্ত্ালৌোকে জআঁনিলেও ভূমিতে তাহাদের পাস্পর্প হয় না; দৌকা 
_ স্বলিও আনোছুপের বার! অবনমিত হইলেও ভূবিয়া মা! গি্া অলোপরি ড়াসির! খাক্িভ। .. 



রঙ্গপুর সাহতা-পারুষু-পাত্রকা [ সন ১৩২১, ১ম সংব) 

(১৮৪০ থগ্লাবঝের এশয়াঢচিক সোসাহাউর ভপেল ৬ঠতে সংগৃহীত ।) 

নন এমন (308. চা বাত হএঙ্দিবগান্থ 
5141৮ গস্সিশি জ 4 5 

৮৮ ডি, 35০৭ ও 784 বশ 28. 

বি ৩ ও আকবর তই আসক 

পান এজ সত খানা লভএতত্ব না 

বঞ্চ ৩৬ বে 7 শা শর 

ত্র নানা নত ত্র লগাঙল নস পট 
৬ 2৩৬ 

৭ আধ ও 40142140144 শীলা নক 

আসাম তেজপুরে প্রাপ্ত বনমাল দেবের তাহ্রশাসনের প্রণম শ্োকাছ ১ সিল-মোহপ্ের ছবি 
« লিপি 3 এবং শাসনে ব্যবঙ্ধত অক্গারের নমুনা । 





কাঁমরূপ-শা লনাবলী--৪ 

বনমালদেবের তাত্ত্রশাসন 
( আলোচন1 ) 

্রীষ্টায় ১৯২৪ সনে আসাম প্রদেশ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হয়। ম্ুসভ্য বৃটিশ 

রাজকন্মচারিগণ দেশের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের নিমিত্ত পূর্ববাবধিই সচেষ্ট ছিলেন, 

নববিজ্িত আসাম প্রদেশ আবিষ্কৃত হইবার অব্যবহিত পরেই এই তৃভাগের নানাবিধ তথ্য 

বিষয়ক প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৪ অবো এই 
আলোচ্য তামশাসনথানিও উক্ত সোসাইটির পত্রিকায় ৭৬৬ পৃষ্ঠাবধি প্রকাশিত হুয়। 

তখন আসামের শাসনকর্তী। ছিলেন মেজর ( পশ্চাৎ জেনারেল) জেঙ্কিন্ন্, তাহার উপাধি 

ছিল, “'4১£9106 6০ 01) (0০5611)07 (7900918], 3010) 12031611, 1107) 019, গৌহাটাই 

তখন অবধি রাজধানী ছিল। তিনি এখানেই থাকিয়। আলোচ্য তাতশাসনথানির ( এবং অপর 

আর একখাঁনির) সংবাদ সোসাইটিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার চিঠির কিয়দংশ 
এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে 2774 00৮80701 00199 901)091-715098 101090 10) ৪ 1979 

০০0০7110610 83981) 00101811011) 10110 ৪ 10199৫. 1100 & 7079 ০07 020688 
৪ 176617৫0601) 068. 0) 86০0100 0111921)01 1) 009 1)9178706 01%18200, 

2100 ]1)0%0 009 01985079 (0 9101959 ৪, ০০10 0£ 009 10801179100, 

4 81001]817 01200 01 ৮০ 01898 183 18617 [700090. 07 & 13181)0010 10 

009 [৪00:010 00063 (0 81১30001969 & 01817. 00 90276 1481010118] 1009 $ ৪$ 

(109 01006 10 ৪৪ 2196 00:010176 00), 0619 5৪900 1091800 10 01)9. 1010511006 ৮110 

00010 680. 01) 11080110000, ১06 15108 21590 60 ৪ 6820019 010৪ 81100819968 

91 8&001970 (91103 01 98781016 আ10108, 0019113090 ০. |, 08068 101100991) 
(0 211080509 1)18 91590011939) 1) 783 3001) ৪19 (0 10019 ০0% 01) 17180011001008, 

[৮ 5৪৪ ও 0181)0 01 18100 93 13107079621 109 10920081081 11) 009 599: 86, 
স1)000 8৮) 10900100120 978, 60 01936. 13181000179 £00 0690681190 008 

10000081168 01 636 2190৮ 700 10801101100 ৪৪ 00৮ 5৪: 1961016, (19 

1900678 10) 80099 01808 1১6106 10110) 109৪0 100৮ 0৩ 1966978 10 009 [):8891 

09৮৮0৮86001 4186006 8) 1১019 8060 10856 0991) 9017606 7980, 

0109 1)958]1 10101) 59৪ 00110060100 0109 62506 512 01810510015 109781। 2৪ 
811] 10 93186099 (১001) ঠ) ৪. ঘগাতে 41190108660 3৮৮০ 810৫ 1088 (15৩0 188 

08076 €0 61) 00828 01) 110) 6 89008,” 

জেক্কিন্স্ সাহেবের এই লকল কথা উদ্ধত করিবার উদ্দেস্ত এই বে, ধর্শপালের একখানি 

তাঅশাসনের ইহাতে বংসামান্ত বর্ণনা আছে ) এ শাসন এখন আর ধুজিয়! পাওয়া বাইতে- 
ছেনা। ধর্মপালের একখানি তা্রশাসন আসাম- প্রত্থতত্বক্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচজ্জ গোম্বামী সছাশয় 
আবিষ্কার ফরিয়! আলোচনা"করিয়াছেন। তাহাতে এই দেবালয়ের অথবা! ৩৬ অন্যের উল্লেখ 

নাই--ইহার ফলক সংখ্যাও ছুই নহে, তিন। তবে ছুই ধর্শপালই অভিন্ন ব্যক্ি হইবার 

€ 

টু) ন 



৩৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা! 

ঝথ1--তাহ| হইলেও এ খানি নষ্ট হওয়াতে কামরূপ রাজ্যের গ্রাচীন ইতিহাঁল গ্রন্থের 
একখানি ছিরপত্র যে চিরবিলুপ্ত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

আলোচ্া তাত্শাসনথানির পাঠোস্ধার কমলাকান্ত নামক জনৈক পণ্ডিত করিয়া 
ছিলেন। তিনি প্রাচীন লিপিমাল! পাঠে অভান্ত ছিলেন ন!) কিন্তু প্রিন্সেপ সাহেবের 
সন্কলিত প্রাচীন অক্ষর গুলির আদর্শ দেখিয়] পাঠ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। তখন 

ফটোগ্রাফির বোধ হয় স্থাষ্টিও হয় নাই। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রাযুক্ত 
অ্গুরীয়কের এবং তান্রশাঁসনের প্রথম প্লোকে প্রথমার্ধের অবিকল প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে,_ 

মুদ্রীতে যেরূপ অক্ষরে শাসন-প্রদাত| রাজার নাম ও পদবি দেওয়! আছে তাহাও প্রদর্শিত 

. হইয়াছে? এবং যে বর্ণমালার সাহায্যে হয়তো পণ্ডিত কমলাকান্ত শাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া 
ছিলেন, তাহাও রহিয়াছে। এইগুলির আলোকচিব্র এই প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়। হইল। 

পণ্ডিত কমলাকান্ত খুব বিদ্বান ছিলেন; কিন্তু প্রথম শ্লোকার্দোক্স গ্রতিলিপির সঙ্গে তদীয় 

পাঠ মিলাইলে দেখা! যায় যে, তিনি বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন নাই। “সঙ্গমান্দোলনোখৈ" 

স্থলে পসঞ্চয়াক্ষালনোখৈ* পাঠ হওয়াই স্গ্গত বোধ হয়_যদিও পক্ষালনোটৈ" এই অংশের 

প্রতিলিপিতে যেন লেখকের গ্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। আবার তাহার পঠিত 'বৈশারসার্ঘঃ, 

স্থলে “বৈমানিসার্থঃ” পাঠই অধিকতর সম্ভব। প্রথম ফ্লোকের অন্কাংশেই যদি এই সকগ গলদ 
দেখা গেল, শাসনের অবশিষ্ট স্থলে যে কি পরিমাণ ভূলভ্রাস্তি আছে তাহা অনুমানের বিষয়। 

আবার পত্ডিত কমলকান্তের লেখাও যে বিশুদ্ধ ভাঁবে ছাপ! হইয়াছ তাহাও বলিতে পারি 
না। একটি স্থলে খুব একট! প্রয়োজনীয় শব্ধই পড়িয়! গিয়াছে ; “সততোত্ানস্থানকা মিনীভিঃ” 

এই বিশেষণের পরে ”নৌভিঃ” শব্দটি ছিল-_মুদ্রাকরের প্রসাঁদে তাহ। ছাপান হয় নাই। 

গৌহাটির পণ্ডিত কমলাকান্তের লেখার ইংরেজী অনুবাদ (সম্ভবতঃ) কলিকাতায় পঞ্ডিত 

সারদা প্রসাদের দ্বার হইয়াছিল; তিনি অবশ্যই ছাপার আগেই অনুবাদ করিয়াছিলেন-_ 

তাই এটা ( এবং তৎপূর্বাবর্তী কয়েকটি শব্ধ ) যে পনৌভিঃ*র বিশেষণ তাহা৷ পণ্ডিত সারদ| 

প্রসাদের অনুবাদ হইতেই বুঝ। যাইতেছে । ছাঁপিবার সময় 'নীভিঃঃ ও “নৌভিঃ* তে গোলমাল 

বাঁধিয়াছে এবং দেবনাগরাক্ষরে এই দুইটির অতান্ত সৌসাদৃশ্ত বশতঃ পরেরটি অতিরিক্ত ভাবিয়! 
কম্পোজিটার (বা প্রুফ রিডার) উহু ছাড়িয়। দিয়াছে। এইরূপ আরে ছুই এক স্থলে মুদ্রা 

য্ত্রের কর্্মচারিবর্গের ভ্রম স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়। 

পণ্ডিত সারদাপ্রসাদের অনুবাদে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছে--ইংরেজী ভাষায়ও যে তাহার 

অসাধারণ অধিকার ছিল তাহাও সুচিত হইতেছে । কিন্তু ছঃথের বিষয়, বহু স্থলে রচনার 

অভাজরগ্ অল্লায়াসবোধা অগ্ুদ্ধি পরিহার চেষ্ট না করাতে একে আর তরজম] করিয়া 

? ফেলিয়াছেন। তবে পাঠ যে স্থলে অবিসংবাদিত ভাবে বিশুদ্ধ রং স্থল অনুবাদে অর্থব্যত্যয় 

কিঞিৎ কমই পরিলক্ষিত হয়। 
বনমালদধেবের গ্রপৌত্র বলবর্শার প্রদত্ত এফখানি তাশাসন ঘআবিষ্কত এবং সমাক্ 



সন ১৩২১, ১ম সংখ্যা ] বনমালদেবের তাতত্রশান ৩৫ 

আলোচিত * হওয়াতে তাহা হইতেও আমর! বনমাপের এবং তাহার পিতা! হর্জারের অনেক 
কথা জানিতে পারিতেছি। নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ__ 

পক ক ক ক ক । 

অভবভভুৰি নৃপচন্দ্রে। দ্বিজ্জরো হত্জরো নাম ॥ 
অহমহমিকয়| নিবন্দিষ,ণাং যদরুণ পাদনখপ্রভাবিতানৈঃ। 

ন মুকুটমণয়ে। বিভাস্তি রাজ্ঞাং রবিকর সংবলিতাইব প্রদীপাঃ॥ 
তশ্তাত্মজঃ শ্রাবনমালদেবো! রাজা চিরং ভক্তিপরো'ভবেইভূৎ। 
বিশালবক্ষান্তনুবু মধ্যাঃ পিনদ্ধকণ্ঠঃ পরিঘাভবাহৃঃ ॥ 

ন ক্রুদ্ধং বিকৃতান্তং নচ হাসিতং নচ বচঃ শ্ুতং নীচাৎ। 

নচ কিঞ্িছুক্ত মহিতং মহিতং শীলং সদৈব যস্তাভূৎ ॥ 

যেনাতুলাপি সতুল1 জগতি বিশালাপি ভূরিরুতশাল!। 
পংক্তিঃ প্রাসাদানামকৃত বিচিন্রাপি সচ্চিত্রা ॥* 

এই সকল বর্ণন! হইতেও দেখা যায় যে, শ্রীবনমালদেব এবং তৎপিতা| হর্জরদেব পরা ক্রান্ত 

ভূপতি ছিলেন। তাহাদের রাজধানী হারপ্নেশ্বর নামক স্থানে ছিল। কিন্তু পণ্ডিত কমলা- 
কান্ত পড়িতে ন! পারিয়া প্হরয়েশন” করিয়াছেন । বলবর্্দার তাম্রশাসনে স্পষ্ট আছে-_ 

*লোহিত্যন্ত সমীপে তদেৰ পৈতামহং কটকং। 
তত্র শ্রীমতি হারপ্লেম্বরনামনি কটকে কৃতবসতিঃ ॥* ইত্যাদি। 

অবশ্ত বনমাঁল বলবন্ধমীর ঠিক্ 'পিতামহ” ছিলেন না, প্রপিতামহ ছিলেন) কিন্তু এখানে 
“পৈতামহং বিশ্ষেণটিও পিতামহ হইতে আগত--প্রপিতামহ হইতে নহে, এমন বলিতে পার! 

বায় না। বনমালের পিতা হর্জরেরও রাজধানী যে হারপ্লেশ্বরেই ছিল, তাহারও প্রমাণ 

পাওয়! গিয়াছে । তেজপুর শহরের সন্গিকটে ব্রহ্গপুজ তীরস্থ পর্বতগাত্রে যে লিপি খোদিত 
আছে, তাহ! এ যাবৎ সম্পূর্ণ পঠিত হয় নাই। ডাঃ কীল্হর্ণ অল্পমাত্র পড়িয়াছিলেন, তাহাতে 
তিনি লিখিয়াছেন £-_ 

“1106 10801161909 00090196601) 18 08690 00009 610 (- 4, 1), 829 ) 
ছ* ক্গ * 16 18 6106 10079881100 19150) 01 51০6০: ০£ 09 £19017008 10810918 
%81108095% 110 18 09801990 8৪ 1191)872)9,01)179)9, 181821687781:8, 1১7/181008- 
01080891788) 0000. 0£ 009 ৪৮:977£0) ০01 006 ৪200 500 8271108 ৪% 11010101998 98 
00০৮1 

অতএব বনমালের রাজধানী যে "হারপ্নেশ্বর” হইবে তদ্বিয়ে সন্দেহ খাকিতেছে না। 
এই নগর কোথায় অবস্থিত ছিল? বনমালের তাত্রশাসনখানি তেপ্রপুর শহরের কাছেই 

ধুঁড়িয়! পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু শাদন-প্রাপ্তির স্থানের সঙ্গে প্রদাতার রাজধানীর সম্পর্ক 

« সাঁহিত্য-পরিধৎ-পত্রিক| ১৬১৭-__২র সংখ্য। পৃঃ ১১৩-+১২৮। 
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৩৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষণ পত্রিক! 

অতি কমই থাকে; তৎপ্রপৌন্র বলবন্মার প্রদত্ত তাত্রশাসন ব্রহ্মপুত্রের অপর দিকে বহুদূরে 

পাওয়। গিয়াছে। কিন্তু হর্জরের নাম যুক্ত গিরিগাত্র-লিপিদ্থার! অনুমান কর! যাইতে পারে 

যে, হারপ্লেশ্বর হয়তে। তেজপুরের মধ্যে ন! ছউক অতীব সন্গিকটেই ছিল। ইহ! যে ব্রঙ্গপুত্রের 

তীরে ছিল; তাহ! বনমাল ও বলবার তাম্রশানন হইতেই দেখা যাইতেছে। বনমালের 

তাত্শাসনে লৌহিত্যের শ্্রীকামেশ্বরমহাগৌরীভট্টারিকাত্যামধিষ্ঠিতশিরসঃ কাঁমকুটগিরেঃ 

সততনিতণ্বক্ষালনাদধিকতরপবিভ্রপয়ঃসম্পূর্আতসা” এই বিশেষণটি দেখ! যায় | এই 

কামকুটও হয়তে। হারপ্নেশ্বরের অতি নিকটেই ছিল। এখনও যে তেজপুরের অনতিদুরে 
অনুচ্চ শৈলোপরি দেবীমন্দির আছে তাহ! নবম শতাব্দীতে কামকুটোপরি কামেশ্বর মহাগৌরীর 
স্থান সূচক কি না! কে বলিতে পারে? 

কেহ মনে করিতে পারেন, এই বিশেষণটি দ্বারা সভৈরবকামাখ্যাধিষিত ব্রহ্গপুক্র 

তীরবর্তী পর্বত নির্দেশিত হইয়াছে । কিন্তু তাহ! সম্ভাব্য নহে; (১) তখন ৬কামাখ্যা 

মহাপীঠের লুপ্তাবস্থ। ছিল। (২) ৬কামাধ্যার নাম মহাগৌরী ছিল বলিয়! জানা যায় না। 

(৩) কামাধ্যাধিঠিত পর্বতের নাম নীলাচল,__ক।মকুট নহে । 
ঘনমালদেবের সময়ে তদীয় রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। ত্েজপুর হইতে ত্রিআ্রোত। বা 

তিস্তানদীর পশ্চিম পার পর্যন্ত রাজ্যের সীমা পাওয়া যাইতেছে। হয়তো ভাস্করবর্্মার রাজত 

যেমন করতোয়। পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, দুই শত বৎসর মাত্র পরবর্তী বনমালের সময়ে রাজ্য 
তাদৃশ সীমাবিশিঞইই ছিল। 

এই ব্রিআ্োত। নিয়। সোসাইটির কর্তৃপক্ষীয়গণ একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন। 

*জিআোতায়াঃ পশ্চিমতঃ” প্রদত্ত ভূমির ঠিকাঁন। দেখিয়। পাঠক পণ্ডিত কমলাকান্ত হইতে 

আরম্ভ করিয়! ধাহাদিগকে কর্তৃপক্ষীয়গণ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, সকলেই “ত্রিআোতা” 

অর্থ 'গঙ্গ।, করিয়া! দানের ভূমি গঙ্গাতীরবস্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্ত একজন 
অগ্ঠরূপ ব্যাথা। করিয়াছিলেন, তাহার একটু বিস্তারিত আলোচনা কর! হইতেছে । 

তখন সোসাইটির সদশ্তগণ মধ্যে শ্বগীয় গ্রসঙ্গকুমার ঠাকুর মহাশয়ই এক মাত্র বাঙ্গাণী 

ছিলেন। তীহায় মত জিজ্ঞাস। করিলে তিনি লিখিয়াছিলেন )-_- 
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0, 99, 008৮ 809 100:0109 08 09008] 458910. 07 1)8701816 92 16200 ৮ ৯:03 

0980060 001) ০৬৭০০: 01) 009 12৮১০ 0)% 0109 119] 13:1110, 13079 13 6179 

0038097), 11109 11591 139116 29 081160 11) 019 1808099 01 009 0০010077 131)00011 

(স্তরলি) ৪০0 609 1800/60 08079 01 0১৪ 8800 71]: 15 13851১6)% (বাশিঠী গঙ্গ।) 

০3 089£98, ৮/1)59)) 7০00 1]] 199 8019 (09 830৩10810) (1010 0119 19871)60 1099119 

07008 08198910 56807108, 11008 6109 18100 ৪1100506০10 6186 £1%06 20088 ৮৪ 

০0 009 1080158 01 01019 08098 ৪0৫ 00 00৫ &০, গত ক গ 

ব্ল। বাহুল্য সোসাইটির সম্পাদক মহাশক জেঙ্কিন্স্ বাহাছরকে এ বিষয়ে লিখেন নাই-- 

লিখিলে এই মতের তুল ধরা পড়িত) ভিনি মন্তব্য লিখিয়্াছিলেন--+] 79:65081 ০০০ 
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00] 10 (01010106 0096 01018 6২101806100 1011963 03 01 00০ 10909338169 01 301008 
1700 ড908079]% (বনমাল ) 6০ 102৮2 [)0559360 1811১ ০01) (109 1911১ ০1 (1১9 

709] 0185008 *% * ” এবং তৎপরে লিখেন “14100617570 ০00 ৮ 81710218 

+৪ 018) 10110 0101) 17 01)84027 8100 1২ $1010169 (৩০ ৬০৩৮ ফলকথ। তখন 

প্রদ্বুতত্বের অবস্থা যাহ। ছিল, তাহাতে এইরূপ ধারণ অসস্ভীবিত নহে। কিন্তু ৬প্রসন্নকুমার 

ঠাকুর মহাশয়ের বাশিঠী গঙ্গ! সম্বন্ধে বক্তব্য এই ষে, শুনিয়াছি তিনি একবার ৬কামাধ্য। দর্শনে 

আসিয়াছিলেন; হয়তো তখন ভরলু ( ভরলী নহে) নদীর নাম ষে বাশিটা গঙ্গা তাহা ইহার 

উৎপত্তি স্থান বশিষ্টাশ্রমে গিয়। জানিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু কোথায় তেজপুরের 

পূর্বদিকে বুরিলি নদী আর কোথায় গৌহাটির পশ্চিম ভাগে ভরলু নদী । 
পণ্ডিত কমলাকান্ত কিছু কিছু নোট লিখিযাছিলেন, ত্রিশ্োতায়াঃ সধ্বন্ধে লিখেন *শেষে 

ব্রিজোতায়াঃ ইতি তৎকর্তূত্রাস্তিঃ ত্রিআোতস: ইতি সাধু” বোধ হয তিস্তানদীর নামটি 
তাহাদের মনে স্বপ্পেও উদ্দিত হয় নাই। সংজ্ঞাবাচক “ত্রিজে তা” দেখিয়া বুঝা উচত ছিল 

যে ইহ| গঙ্গার প্রতিশবব নহে। তাহ। হইলে 'ব্রিত্রে। তনঃ, লিখিত হইত। 

বনমালের তাত্রশানে “সম্বৎ ১৯ এবং ধর্মপালের তাঅশামনে 'সপ্ঘৎ ৩৬৮ দেখিয়াও 

তাহাদের গোল বাধিয়৷ ছিল। সোসাইটি পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় এই দুইটি সন পরম্পর 
সাপেক্ষ মনে করিয়। লিখিয়াছিলেন £--[ ত)]) 917090002৮০ 001০9 11188 (01018 61% 

11086 1)/0 10980 0119 ০0108 20010690109 (1১৪ 111100)0 00100092979 01 4388 &৪ 

01911 010,৮ 

এতদ্বিষয়ে তিনি প্রকাণ্ড নোট লিখিঞ্া পরিশেষে ইহাকে পালাব্ধ ঠিক করিয়াছিলেন 

এবং বনমালকে তরী পালবংশের তৃতীয় রাজ! ধরিয়া ধর্মপালকে চতুর্থ ভূপতি করিয়! 

ছিলেন। বাস্তবিক এই সকল মন্তব্য পড়িলে বেশ আমোদ বোধ হয়)-__ প্রত্বতত্বানসন্ধানের 

শৈশবাস্থার় তদমুশীলনকারিগণকে কত ভ্রমাবর্তে পড়িয়! হাবুডুবু খাইতে হইয়ছিল। 

বল। আবশ্তক ষে এই শাসনথানি বনমালদেবের রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে আনুমানিক ৮৫৭ 

খষ্টাবে প্রদত্ত হইয়াছিল) তৎপিতা হর্জরের গিরিগাত্র'লিপির সন যে ৮২৯ খুষ্টাবে 
তাহা আমর! প্রাগুল্লিখিত ডাঃ কীলহর্ণের মন্তব্য হইতেই জানিয়াছি। 

ফলকগুলির অ্গুরীয় গ্রন্থির সঙ্গে যে সল্্, মোহর ছিল তাহাতে কামরূপরাজগণের 

পরিচিহ্ন হস্তীর চিন্্ রহিয়াছে । উহার! এট! গণেশের মূর্তি মনে করিয়াছিলেন । এই 

*  ৬গ্রসন্্কুমার ঠাকুর এতদুপলঙক্ষে আরও ভূল করিয়াছিলেন। তিনি বনমালের তান্রশ।সনের 'ভ্রিস্ত্োতা 

ধন্মপালের শ।সনে ছিল বলিয়। সনে করিয়াছিলেন এবং ধন্মপাল সম্বন্ধে বহু বাজে কথ। লিখির়।ছিলেন। 

+ তিনি আরও লিখিরছিলেন £-_“প্রাগ জ্যোতিযাধিপন্ত বনমাল বন্ধপোরাজ্ঞে। গঙ্গাতীরোইপি অধিকার 
স্থিতঃ। গঙ্গাতীরে বাগং কৃত্বা ব!ত্তিকাচাধ্যায় গঙ্গাপশ্চিমতটে তৃমিদানং কৃতং| তাঅশাসনেন ভূমিদানং হি 

ধাগদক্ষিণারূপমেৰ প্রসিদ্ধং বর্ণিতং চ শিশুপালধধাদে।” ইহার চীক! অনাবগ্ঠক। 
* গণেশ একদত্ত ; সিল্মোহরে থে চিত্র আছে তাহা! স্পষ্ট “দ্বিরদ"; কিন্ত এত নুশ্র অনুসন্ধান তখনকার 

দিনে অপ্রত্যাশিত । ৃ 



৬৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

ভুল যে সোসাইটির সাঁহেবেরাই করিয়াছিলেন তাহ! নহে। বঙ্গাধিপ কুমারপাঁলের অমাত্য 

বৈগ্যদেৰ কামরূপরাজ তিষ্যদেবকে পরাস্ত করিয়া কামরূপ রাজ্য অধিকার পূর্বক রাজা 

হইয়! এক তাম্রশাসন প্রদান করেন) তাহাতে তিনি ঈদৃশ চমসাকৃতি “সিল্ করিয়া 

উহাতে গণেশমুর্তি অস্কিত করিয়াছিলেন; বোধ হয় প্রাচীন কামবূপের রাজগণের হাতি 

মর্কা মোহরকে তিনি 'গণেশ'মার্কা মনে করিয়া তাহারই অন্ুদরণ করিয়াছিলেন । 

অগ্ঠান্য তাম্রশাসন আলোচনার কালে ভগণদত্ত বজ্জদত্তের সম্পর্কে বিচার শ্থলে মতদ্বৈধ 

প্রদর্শিত হইয়াছে । এখানে পুনশ্চ পে কথার অবতারণ! হইতেছে । : ভাস্করবর্ধা ও ইন্্র- 

পালের তাম্শাসনে বজদত্তকে ভগদত্তের পুত্র বল হইয়াছে । ধর্মপালের শাসনে বজ্দন্ডের 

কোনও উল্লেখ নাই । কিন্তু বলবর্্মা, রত্বপাল এবং এই সমালোচ্য ৰনমালদেবের তাঅশাসনে 

ব্জদত্তবকে ভগদত্তের অনুজ বলা হইয়াছে। এই তাম্রশাসনের ৪€র্থ শ্লোকে এ বিষয়ে বেশ 
অভিনব একটি কথ! বলা হইয়াছে £-_- 

প্কৃষ্েণ তং (নরকং) নিহত্য চ শৃষ্টৌ ভগদত্ত বজ্জদত্তাখ্যো। 

তন্ত স্থুতৌ তদ্বনিতা করুণবিলাপহতহুতহৃদয়েন ॥ 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরক-বধের পরে নরক-পত্ধীর করুণ বিলাপে ধয়ার্ঘচিত্ত হইয়! ভগদত্ব- 

বঞ্জদত্ব নামক ছুইটি পুত্র স্থষ্টি করিয়াছিলেন। জানি ন! এই উক্তির মূল কোথার। মহাভারত 
অশ্বমেধ পর্বের ৭৫ অধ্যায়ে যে বজ্রদত্তকে স্পষ্ট ভগদত্ের পুত্র বলা হুইয়াছে, তা! অনেকশঃ 

বলিয়াছি; আবার কালিকাপুরাণের ৪* অধ্যায়ে যে নরকের নিজ পত্ীতে ভগদত্ত প্রমুখ 
চারিটি পুত্র উৎপাদনের কথা আছে, তাহা ও প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি। অথচ বনমালের তাঅ- 

শ!সনের এই কথা বলবন্দ্া এবং রত্বপালের তাম্রশীসনের উক্তি দার প্রকারান্তরে সমর্থিত 

হইতেছে। অবশ্যই কোনও পুরাণ ব। উপপুরাণে এতারদৃশ কোনও কথা আছে। গ্রত্বতত্বানু 

সন্ধিৎমুগণ এ বিষয়ে একটু গব্ষেণ! প্রয়োগ করিবেন কি? 

শাসনের মর্ম সংক্ষেপে এই £-_- 

মরকভগদত্তের বংশে প্রালস্ত নামধেয় নৃপতি আবিভূতি হন) তাহার রাজ্জী শ্রীজীবদ। 

ছিলেন। তাহাদের পুত্র শ্রীহর্জর নামক ভূপতির ওুরসে তদীয় পত্বী শ্রীতারার গর্ভে ্রমান্ 

বনমালদেব জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরস্থ শ্রীহারপ্লেশ্বর নামক রান্রধানী হইতে 

বনমালদেব, যজুর্কেদীয় শাগ্িল্য গোত্রজ ভিজ্জট নামক ব্রাহ্মণের ওরসে তৎপত্বী সভ্রায়িকার 
গর্ভে জাত ইর্ণে নামধেয় বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে ত্রিআ্রোতার পশ্চিমে অতিশূরবাটক নামে একটি 

গ্রাম গুদান পূর্বক এই শাসনধানি লিখিয়া দিয়াছিলেন।৬ 
+ ঁঁ াঁললাঁঁী্চা্াঁুরবো 

। * একটা লক্ষ্যের বিষয় এই ধে পরবতী! বলবর্থা। রত্বপাল প্রভৃতির তাত্রশাদনে যেমন ণবধাবখং সমুপস্থিত 

রাক্মণাছি বিষয় করণ” ইত্যাদিকে সম্বোধন করিয়া কতকগুলি অনুশাদন বাক্য আছে, ইহাতে তাহ! নাই। 

প্রাচীনতর ভাঞক্ষযবর্থার শাসনে ছিল কিন। বল! যায় না । কেনন। যে ফলকে তাহার খাকিবার কথ! ছিল তাহ। 

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 



সন ১৩২১১ ১ম সংখ্যা] বনমালদেবের তাস্রশাঘন ৩৯ 

ভূমির সীমাস্থলে যদিও “অষ্টৌ সীমাপরিচ্ছদা:* লিখিত আছে তথাপি পূর্ব, পূর্ব-দক্ষিণ, 

দক্ষিণ দক্ষিণপশ্চিম, পশ্চিম ও উত্তরপূর্ব এই কয়টি সীমা দেওয়া! আছে। পশ্চিমোত্তর ও উত্তর 
সীম! শাসনে ছিল কিনা, মুল শাসন না দেখিলে বল! যায় নাঁ। এই সীমাপরিচ্ছদের সমস্ত 
কথা বুঝ। যাঁয় না। প্রত্যেক সীমাতেই পণ্ডিত কমলা কান্ত “সভ+ শব্ধ লিখিয়াছিলেন, ইহার 
অর্থ হয় না বলিয়! এবং “হ” ও 'তঃ তুল্যাকৃতি অক্ষর মনে করিয়! 'সহ' করিয়! দিয়াছিলেন। 

কেননা, রত্ুপালের দ্বিতীয় তাত্রশাসনে এই সীমা কথাটি স্প$ রহিয়াছে। 
শাসনের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। মুলের যেষে স্থানে সোসাইটি মুদ্রিত পাঠের 

ব্যত্যয় কর! হইয়াছে তাহ! ফুটুনোটে প্রদর্শিত হইয়াছে । ছুইটি স্থল সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ 

আবশ্তক। শাসনের নবম প্লোকটি সোসাইটির পত্রিকায় এইরূপ মুদ্রিত আছে £-_ 

“দিবমারূটৈ বাস্ধন্ত ভূভূজো! খৈকবৈরিবীরোভূং | 
ভ্রাত। শৌধ্য ত্যাগৈ রসন্মানা নাবথোতি নুপঃ ॥” 

ইহাতে কোনও অর্থ হয় ন|। অথচ ছন্দঃপাতও হইয়াছে । অনুবাদক পণ্ডিত 

সারদা প্রসাদ পূর্ব পূর্ব গ্লেকের সহিত যেন তেন অন্বিত করিয়া দিয়! অপরাংশের অর্থ 

করিয়াছেন--1719 0:০016) 79866880181] 1২708 01080001090 1018 ৬5100 101) 

11115190100 0016 1706 1)13 0৮1 ( ? 11001002011017 19810660 075 81) 9০৮ 1008 1700 

1)19 ০%7 ?)+, কিন্ত প্রকৃত পাঠ যে কি বুঝ যায় না; অথচ একটি গ্লোকের প্রথমার্ধ যে পুর্ব 

গ্নোকের সঙ্গে অন্বিত হইবে তাহাঁও বোধ হয় নাঁ। যতদুর পারা যায় শব্দ পরিবর্তন না করিয়া 

পাঠ নিয়লিখিত রূপে কল্পিত হইয়াছে £__ 

“দিব মারূঢ়বান্ যস্য ভূভুজে! থৈকে। বৈরিবীরোভূৎ। 
ভ্রাতা শোর্ধত্যাগৈ রসমানানারথোতিনৃপঃ ॥৮ 

ইহারও যে অর্থ খুব সুন্দর হইয়াছে বলিতে পারি না। তথাপি যথাসম্ভব প্লোকটিকে অন্ত 

নিরপেক্ষ কর! হইল মাত্র 
অপর একটি স্থলেও সাহস পুর্বক পাঠ বাত্যয় কর! হুইয়াছে। চতুর্বংশ শ্লোকে পণ্ডিত 

কমলাকাস্ত পহেতুকশূলিনং* পাঠ করিয়াছেন অর্থাৎ “হেতুক মহাদেবের ।” পগ্ডিত 

সারদাগ্রসাদ অনুবাদ করিয়াছেন ৭০1 76100090117) (0১9 3159, ০1 09867006101) ) 14 

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় পাঠটি “হেতুক” ন! হুইয়! "হাটক” হইবে বলিয়! বোধ হয়। আকার 
অনেক সময় একারের স্তায় দেখায়; আবার “ট” অক্ষরটিও “তু'এর থুবই সদৃশ । তাই হাটক 

শুলিনঃ পাঠ কল্িত হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে এখানে হাটকেশ্বর আসিলেন কিনূপে? 
তস্ত্রে আছে *শ্রুহটে হাটকেশ্বরঃ।” কিস্ত তাহ! হইলেও “ছাটকেশ্বর” প্রীহট্টের এক চেটিয়! 

* অনুবাদের অগ্ুদ্ধি গুলি দেখান অনাবশ্তক বলিয়! এ বিষয় অধিক গ্রায়োগ করা যাইবে না 



৪০ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক! 

জিনিস নছেন। এ দেখুন গোদাবরী নদীর তীরেও এক হাটকেম্বর আছেন।* অতএন 

তক্তান্রোধে আরও ছুই এক স্থলে যে মহাদেব এই নামে পরিচিত হইতে পারেন না তাহা 

মনে কর! অনুচিত। ্ 

এই শাসনের কবি খুব শক্কিমান্ ব্যক্তি ছিলেন) পঞ্ভে গছে সাহার শাসনখানি স্রন্দর 

লিখিত হইয়াছে । পছ্যে তিনি নান! ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন । ছুইটিতে (২৮ ও ২৯ 

সংখ্যক শ্লোকে ) ছন্দের নামও অবান্তরভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অতিশয়োক্তিভূরিষ্ঠ নান। 
অলঙ্কারের অবতারণ| করিয়! রচনাকে তিনি বেশ সরস করিয়াছেন। গগ্যাংশেও তৎপূর্ববর্তী 
প্রসিত্ধ লেখক বাঁণভট্টের অনুকরণে দীর্ঘসমাসাঢ্য “উৎকলি কাপ্রায়ের” অবতারণ। করিয়াছেন। 

রাজধানীর বর্ণনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট লৌহিত্যের এবং তত্বীরো পান্বস্থনৌকাশ্রেণীর বর্ণনা অতীব 
চমৎকারিপী হইয়াছে । হার, নানাভরণ শোভিত, চামরকিক্কিণীযুক্ত, রক্তদস্তাকা রচিত্রা- 
বলীবিশিষ্ট, নর্তকপুরুষাক্রমণো কল্পিত, বহিতাদি দ্বার৷ বাস্ধু বেগে পরিচালিত, সকল 

জন মনোহর, লোহিত সলিলোপরি তত ভাসমান নদর!জের উত্তয় কৃল-শোভ! এ সকল 

নৌক| এখন কোথায় ? 

আমর। যে এতাদৃশ তাম্রশাসন থানির মুল ফলকগুলির চিত্রদর্শনও করিতে পারিলাম 

না__ইহ! বড়ই ছুঃখের বিষয়। ভাঙ্কর বর্মার শাসন আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে ইহাই প্রাচীন 

কামরূপের প্রাটীনতম শাসন, এবং ইহাই ঘে সর্বাদৌ আবিষ্কত ও আলোচিত শাসন 
তাহাতে সনেহ নাই। যাহা হউক আমর! যতটুকু আলোচনা করিতে পারিলাম, তজ্জন্ত 

সোসাইটির কর্তৃপক্ষীযগণ আমাদের ধন্যবাদাহ। 

সোসাইটির ১৮৪০ সালের পত্রিকা অতিশয় ছুলভ, গত পাচ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়া 

বিগত কার্তিক মাসে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর গ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃপায় ইহা পাইতে 

পারিয়াছি। তজ্জন্ত আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিতেছি। 

রঙ্গপুর জেলার কোনও ভূমি সম্বন্ধে তাত্রশাসন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা জানি 

ন।। কিন্তু এই শাসন দ্বার! প্রদত্ত ভূমি যে এক্ষণে রঙ্গপুর ঝেলাতে অপরিচিত অবস্থায় 
বর্তমান তাহাতে সন্দেহ নাই। রঙ্গপুর-পরিষদই স্থুতরাং এই শাসনথানির আলোচনার 

প্রক্ষ্ট স্থান; আশা করি পরিষদের সভ্যমছোদয়গণ ভূমির সংস্থান নির্ণয়ার্থ থোচিত অনু- 
সন্ধান করিতে যত্ববান হইবেন । 

শ্রীপম্মনাথ ভট্টাচার্য । 

* “এতশ্সিযস্তরে প্রাপ্তাঃ সর্ব এবধিপার্থিবাঃ 

সর্ট ং জৈলোকাভর্তারং ভ্রযম্বকং হাটকেখরষ্। 

ততঃ কপিবরঃ প্রাপ্তে ঘ্বতাচ্যাসহ সুন্দরি 

স্বাত্ব। গৌদাবরীতীর্থে দিদৃক্ষু হাটকেস্বরম্ ৪” 

বাসনপুস্াশ ৬২ অধ্যায় ( শব্বকল্পভ্রম) 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশাল। 
( দ্বারোদঘাটন-কাঁলে পঠিত 

যোগ্যত। বর্তমান থাকিতেও অযোগ্যতার প্রতি স্নেহ-প্রদর্শন আন।দের দেশে দুল ভ নহে । 

এ ক্ষেত্রেও আপনার তাহার পরিচয় পাইতেছেন। সুতরাং অধিক ভূমিকার পরিবর্তে 

আপনাদের মার্জনা-দৃষ্টি গ্রার্থনা করিয়া যথা-শক্তি কর্তৃব্য-সম্পাদনে অগ্রসর হইতেছি। কয়েক 

বংসর হইতে ভারতের কোন শ্রেষ্ঠ প্রদ্রতত্ববিদের ছায়ায় বসিয়া প্রত্বতত্বালোচনার যতটুকু 

সুবিধ! পাইয়াছি তাহাতে ইছাই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ভারতে খিশেষতঃ বগদেশে মুর্তিতত্বের 

([০0110£181)])0 ) অ।লোচন! সর্দাপেক্ষা প্রয়োননীয়। ভারতে এ পর্য্যন্ত যত গুলি মিউজিয়াম 

স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কল সংগ্রহের মধ্যে মুদির সংখ্যাই অধিক। মুক্তির আলোচন! 

করিতে হইলে দুইটি গুণের প্রয়োজন_-এক শিল্প-সমালোচকের চক্ষু, মার প্রত্ব তত্ববিদে* 
গব্ষণ।। বঙ্গদেশের আবিষ্কৃত মুন্তিগুলির পরিচয় দিতে হুইলে প্রত্বতাত্বের খুঁটিনাটি জানিবার 

বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কারণ ইহান্তে মৌধ্য-শিল্প, গান্ধার-শিল্প প্রভৃতি অতি গ্রাচীন 

যুগের মুত্তি খোদিত ফলকের সম্যক্ জ্ঞানের জন্য অধিক পরিশম করিতে হয় না, সঙ্গে সে 

ফরালী ভাষায় লিখিত মুক্তি-তত্বের (10000£7%01) ) পুস্তকও পাঠ করিতে হয়না । তবে 

বঙগদেশের মুন্তির পরিচয় দিতে হইলে, নান] তন্ত্র, নান! পুরাণ পাঠ করিবার প্রয়োজন আছে। 

কারণ তান্ত্রিকতা-গ্রধান বঙ্গদেপের অধিকাংশ মুন্তিই হয় শান্ত, না হয় বৈষঝব উপাসকের 

আদেশে নির্মিত হইয়াছিল । মৃত্তি-পুঞ্জার দিকে ও পুরাণপাঠের প্রতি আমাদের তেমন লক্ষ্য ন 
থাকিলেও অধুন। যে আমরা! প্রত্রতব্বের অনুরোধে পুরাণগুলি পাঠ করিতেছি ও মুত্তির নান! 

ধান নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিয়! প্রাচীন কালের মুর্তিগুলির সহিত মিলাইতেছি, ইহ1ও বড় 

স্থখের বিষয় । এখানে বিষুণ, কালী প্রভৃতি যে মুগ্তিগুলি স্থাপিত কর হইয়াছে, তাহাদের 

শিল্প-সৌন্দ্ধ্য বর্ন] করিতে হইলে বোধ হয় সময়ে কুলাইবে না, সুতরাং সেগুলির মাত্র স্থৃল 

পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব। 

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ প্রাচীন মুদ্রা। সংগৃহীত মুদ্রার কতক- 

গুলি এতিহাসিকত| হিসাবেও যথেষ্ট মুল্যবান । ম্থব্ধার জন্ত মুদ্রাগুলিকে চারি ভাগে 

বিভক্ত করিয়াছি। যথা (১) ইণ্ডোগ্রীক্ ও রোমান্ মুদ্রা, (২) কোচবিহার ও আসামের মুদ্রা, 

(৩) মুসলমানী আমলের মুদ্রা, ৪) বিভিন্নদেশীর মুদ্রা । এই মুদ্রাগুলির মধ্যে যে গুলি 

এতিহাসিক হিসাবে মুল্যবান, মাত্র সেহ গুলিরই লিপির (159£5709) বিশিষ্ট পরিচর 

প্রদত্ত হইল. 

মুদ্রা ব্যতীত এই চিন্রশালীয় আর একটি সংগ্রহ লিপিযুক্ত ইক ও ভগ্ন প্রত্তরাদি (1'9:8- 

9909৪ )। এ গুলির মুল্য সকল-মিউজিয়ামেও যেরূপ, এখানেও তাহাই। এ গুলিরও 
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যথাসম্ভব সাধারণ বিবরণ প্রদত্ত হইল। প্রথমতঃ সংগৃহীত বিভিন্ন মূর্তির বিষয়ে আলে|চন। 
করিব। 

১নং। যে বিষুমুর্তি আপাততঃ এই কক্ষের বাহিরে স্থাপিত কর! হইয়াছে, ইহ! ত্রিবিক্রম 

মুর্তি। ২নং মূর্তির আলোচনায় ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পাদমুলে একখানি 

ক্ষাদ্র লাপআছে। নিজে চেষ্টা করিয়াছি, পরস্ত এই যুগের বিখ্যাত লিপিতত্ববিদ্গণকেও 

দেখাইয়াছি, কেহুই পড়িয়া অর্থ করিতে পারেন নাই । 

২নং। তিনটি চতুভূর্জ বিষুমৃন্তি। তিনটি একই লক্ষপবিশিষ্ট হইলেও আকারে অবশ্ 
ছোট বড় আছে। এই মুর্তিত্রয়র মধ্যে যেটি সর্ব দক্ষিণে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার 

পাদপীঠে একটি ক্ষুদ্র পিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ বিষুমুত্তির ন্াঁয় এ মুত্তি কয়টিও 

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। সকলগুলি দণ্ডায়মান । সকলেরই দক্ষিণ 

পার্খে চামর হস্তে কটিদেশ বক্র করিয়া এক একটি দণ্ডায়মান! নাণীমুষ্তি। ঠিক একই ভাবে 
মূল মুর্তির বামপার্থে এক একটি বীণাবািনী স্ত্রীমৃর্তি। এই তিনটি মুর্তি অক্ষত। ত্রিবিক্রম 

নামে বিষুমূর্তির যে বর্ণনা পাওয়! যায় তাহার সহিত মিলাইলে মনে হয় এ তিনটিও 

ক্রিবিক্রম মুর্তি। "বিষ্ুমুত্তি-পরিচয়* নামক পুস্তিকা পাঠে বুঝা যায় যে, এই শ্রেণীর ছয়াট 

মুর্ধি এই বরেন্দ্র অঞ্চল হইতেই সংগৃহীত হইয়া! পরিষদের মিউজিয়ামে স্থান লান্ত করিয়াছে। 

এগুলি গোবিন্দগঞ্জ থানায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 
৩নং। ইহাও একটি ত্রিবিক্রম মৃত্তি। মূর্তিটির দক্ষিণাংশ ভগ্ন। 

৪নং। ইহা বর্তমান চিত্রশালার একটি বিশিষ্ট মুর্তি। প্রথম দর্শনে মনে হয় যে, ইহ 

একখানি বিষ্ুমুত্তি। কিন্তু কোঁন বিঞুমুর্তির ধান বা চিরের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। 

সমৃণালপন্স হস্তে মু্তিট দণ্ডায়ম।ন। পার্খে দুইটি দণ্ড হস্তে পুরুষমুত্তি। তাহাদের অধো- 

দেশের বস্ত্র দেখিলে পুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তন্নিয়ে মূল মূর্তির পাদদেশে সাতটি অশ্ব- 

মুন্ডি অস্কিত। 
“রত্শাজযুগ|ভয়দানহস্তং 

কেয়ুরহারাঙগদকু গুলাঢ্যং” 
ইত্যাদি ল্লৌকের বর্ণনার সহিত এই মুর্তির যথেষ্ট সাদৃম্ত আছে। সুতরাং ইহাকে ুর্ধা- 

মৃত্তি বল! যাইতে পারে। “সপ্ত সপ্রিবহঃ গ্রীতঃ*-_-এ কথাও এখানে খাটে। 

€নং। মহিষদর্দিনী মুত্তি। এই মুর্তিধানি দশভুজ1। সপ্তশতী স্তোত্র-বর্ণত মহিষমর্দিনী- 

সুত্তির সহিত অবশ্ত ইনার মিল নাই। কিন্তু পুরাণ-কল্িত মুর্তির সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্ঠ 
আছে। আমাদের দেশে শারদীয় মহাপুজায় এই মুর্তিরই পৃজা হইয়া থাকে। 

"কাত্যায়স্ভাঃ প্রবক্ষ্যামি মুত্তিং দশভূজাং তথ।” 

ইত্যাদি নান! পুরাণোক্ত ধ্যানে ইহারই বর্ণনা আছে। রাজদাহীর বরেজ্্-সমিতির 
মিউজিয়ামে যে মহিষম্দিনী'মুত্তি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অষ্টভুজা, তথায় মহিষও ভিন্ন 
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শ্রেণীর । সেই মূর্তির বর্ণনা-ন্থত্রে কবি ও এতিহাসিক পুজনীয় শ্রীযুক্ক অক্ষয়কুমার মৈত্রের 
মহাশয় যাঁহ। লিখিয়াছিলেন, তাহাও এট মৃত্তির সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে। প্যাহ। 

ভীষণ হইতে ভীষণ, তাহার মধোও যে শিল্প-সৌন্দধ্যের অভাব নাই, শাহ! পুনঃ পুনঃ 

প্রদর্শিত হইয়াছিল। ভাব-সামগ্রী পুজীকৃত করিয়া, সে কালের গৌড়শিল্পী ষে মহিষমর্দিনী- 
মুত্তি রচনা করিয়াছিল, তাহার সহিত এ কালের ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালীর যত্বে রচত মহিষ- 
মন্দিনী-মুর্তির কত পার্থক্য। সে কালের মহিষমর্দিনী মহিষমর্দিনী__মর্দনের প্রণালীর 

ভিতর দিয়! তাহার ভাবসামর্থয কেমন পরিশ্ফুট ষেন দেবান্ুর-সংগ্রাম-কল্পন! মুত্তি পরিগ্রহ 

করিয়! পাপের পরাক্গরন এবং পুণ্যের জয় বিঘোষিত করিতেছে । মহিষমন্দিনী শৃলাগ্রে 

মহিষান্তরের মর্ম স্থান বিদ্ধ করিয়াছেন, দৃঢ়মুষ্টনিবন্ধ শুলদণ্ড যেন সবলে শৃপাগ্র 

নিয়াভিমুখে প্রোথিত করিতেছে । + + + ইহার (এই মুত্ির) নিদর্শন যে দেশেই 

আবিষ্কৃত হউক না| কেন, ইহা বাঞ্গালার এবং বাঙ্গালীর শিল্পকৌশল-সন্তৃত মহিষমন্দিণী- 
মৃষ্তিরই তাবসম্পর্দের পরিচয় প্রদান করিবে। তাহ! ভীষণে মধুরে অপুর্ব সমাবেশ-কৌশলে 

অনগ্ভসাধারণ বপিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য ।» 
৬নং। এই শবাসন! কালীমুস্তি খানির পরিচয় এখনও সকলেরই কৌতৃহলের বিষয় হইয়া! 

আছে। এই বিবরণ এ পধ্যস্ত আবিষ্কিত হয় নাই। কালীমুষ্তির সহিত সিংহ ইহাই প্রথম 
দেখ! গেল। পৃথিবীর অন্ত কোন মিউজিয়ামে এরপ মৃষ্ি আছে বলিয়া জানিতে পার! যায় 

নাই। আশ! হয়, ভবিষাতে এক দিন অবশ্তই এই মুর্তি আত্ম-পরিচয় সহকারে প্রত্বতত্ববিদের 
কৌতৃহল ভঞ্জন করিয়া! নৃতন মুর্তিতে আবিভূর্ত হইবে। 

৭নং। এই শ্রীমুর্তি ক্ষুদ্র কষ্ঃপ্রস্তরে থোদিত। ইহাতে একটি চতুভূর্জ পুরুষ একটি 

নারীকে আবেষ্টন করিয়। আছেন। পুরুষমুর্তির পাদদেশে একটি বুষ, নানীমূর্তির পাদ- 

দেশে একটি সিংহ। এ শ্রেণীর বহু মুত্তি বগুড়। ও গড়ে পাওয়! গিয়াছে । তাহার কোন 

কোন মূর্তির পাদদেশে “বাত্রবাকায়।” খোদিত আছে। সুতরাং পিঙ্গ না থাকিলেও বর্ণনা- 
সার্ৃহ্ানুসারে এ মুত্তিকে ও পবাত্রবীকার।” বল! যাইতে পারে। ইহারই পার্থে একখান ভগ্ন 

মূর্তি রাখা হইয়াছে । সেট বৌন্ধতার! মুর্তি বলিয়। মনে হয়। মূর্তিটি দ্বিতূজা ও "ললিতা" 

সনে” উপবিষ্টা। বছ সরকারী মিউজিয়ামে এইরূপ মূর্তি দেখিয়াছি । 

৮নং। এই মুর্তি তাতনির্সিত। ইহার সহিত ত্রিবিক্রম মূর্তির যথেষ্ঠ সাদৃশ্ত আছে। 

ইহারও ছই পার্থে বীণাধারিনী ও চামরপ্রবাহিণী আছে। পক্সপুরাণ এরূপ বিষুংমুর্তিকে 

প্রহার বলিয়াছেন। 

ঈনং। ধর্ম সভার সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত হইটি মূর্তি। এই মূর্তি্য়ের প্রথমটি বাসদের 

মুর্তি। ছ্তীয়টি মনসামূর্তি। “নাগরান্রন্ত ক্রোড়াং নাগমাতরমন্থিকাং” ইত্যাদি ধ্যানের 
সঙ্গে মিলিয়া যায়, “ফণাসপ্তসমাঁধুক্তাং" ও বটে। 

সুদ্রা। প্রথম ভাগ | (১) এখন সংগৃহীত মুদ্র। সমূহের সন্ধে কিছু পরিচয় প্রদান 
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করিব। যথাবশ্তকীয় পু্তক ন1 পাওয়ায় মুদ্রার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পদে পদে অন্থবিধা ভোগ 
করিয়াছি। যথাশক্তি সংশোধন করিবার অভিলাষ আছে । এই পরিষদে একটি মাত্র "ইণ্ডে- 

গ্রীক” বা ব্যাক্টী,য়ান মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। কুপ্তীর জমিদার 
্রীপুক্ত রান মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাঠাছুর ইহা উপহার দিয়াছেন। 

থৃঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বাক্টায়া রাঁজা সিরিয়ার (১718) রাজ্য হইতে পৃথক্ হয়। 

তাহার পরবন্তী শতাব্দীতে ইউক্র।টাইডিন্ (17200801493) মিনান্দার (119081)061) 

প্রভৃতি ব্যাকটী য়ান নরপতিগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণ করেন। এই প্রদেশে 

ইহাদের বংশধরগণও বহুদিন রাজত্ব করেন। তাহারাই গীকৃধরণে কতকগুলি রৌপ্য ও 

তাঅমুদ্রা বাছির করিতেন। এ মুদ্রাটিও তাহারাই অগ্ভতম। ইহার সম্মুথের পৃষ্ঠায় 

( 01১%989) গ্রীক অক্ষরে নিয়লিখিত অংশ লিখিত আছে,_- 

ইহাকে অক্ষারাস্তর করিলে এইরূপ হয় £-- 

ব্যাসিলিউস নিকিফোরা * « * 

গ্রীক শব্ধ “বাসিলিউস” অর্থ রাজ।, নিকিফোরে| বোধ হয় তাহার নাম। ইহার পরের 

অক্ষরগুলি একেবারে মুছিয়। গিয়াছে । লিপির আবেষ্টনের মধ্যে একটি গ্রীক দেবতার মুগ্ত 

অস্কিত। 

মুর্তির অপর পৃষ্ঠায় (1$9$6:39 ) একটি অশ্ব-মুত্তি অক্কিত। তাহার চারিদিকে অল্পষ্ট ভাবে 

কয়েকটি অক্ষর দেখ! যাইতেছে । পড়িবার উপায় নাই। এবপ মুদ্রায় সাধারণতঃ একই 

লিপি ছুই গ্রকারের অক্ষরে লিখিত থাকে। 

(২) একটি স্ব্ণমদ্রা ।* সম্মুখের দিকে মধাদেশে ল্যাটান ভাষায় লিখিত আছে £-- 
"10112 অর্থ জমিদার (1019) অথব| প্রধান কর্মচারী । তাহারই পার্থ লিখিত আছে 

[,30]) 0101010, ইহার ইংরাজী অর্থ বৌধ হয় 1,910 (31959 01 [))1,86098, : 

এই রাজপুরুষ বোধ হয় 0911০ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাহার মুত্তি-পার্খেই বোধ হয় 

যিশুর শিষ্য ৩. 1191. এর মুস্তিঃ তিনি রাজচিহ্ন দিতেছেন। 

মুদ্রার অপর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে 7১951 1869 9০০০. ইংরালী 

প্রাচীন যুগের মুদ্রা 

মধ্যযুগের মুর 

[1980 00৪৮ ০18 10100, রাঞার ন্যায় ক্ষমত। তাহার আছে, ইহাই বোধ হয় এই 

লেখার উদ্দেশ্য । 
৯ 

* এই ধরণের মুস্র| ডুকেট (90০20) নামে ইউরোপে পরিচিত। এ লঙ্লের সময় নাধারণতঃ খষ্টীয 

এয়োদপ শতাব্দী । [২6721552100 আন্দোলনের প্রথম নেত ফ্রে।রিক (15৭6110% 11) প্রথম এইরূপ মুত 

প্রচার করেন। ভেলিস নামক নগরে ডুঃকট প্রথম খাহির হইয়াছিল। আলোচ্য মুদ্রাটির ওজন বোধ হয় ৫৪ 
প্রেণ হইবে। ভেনিসের শ।সনকর্তা (০০৪৩) নি রা খোদিত করিতে পারিতেন। রি নিস 

দেলীর সুজা র 
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দ্বিতীয় ভাগ | আলনামী মুদ্রা ও কোচবিহারের মুদ্রা। এই মুদ্রাগুলির পরিচয় 

প্রতোক আবরণের উপরই লিখিত আছে । 

তৃতীয় ভাগ। মুসলমানী আমলের মুদ্রা। এগুলিরও পরিচয় আবরণের উপর 

প্রদত্ত হইয়াছে। এ গুলির মধ্যে মোগল বাদশাছ ম্লতান গিগলাসুদ্দিন বাহাদুর সা, বলের 

প্রথম মুপলমান নবাব ইলিয়াস্ খাঁর পুত্র সেকেন্দর সাহ, আকৃবর সাহু, জাহাঙ্গীর ও সাহ 

আলমের মুদ্রাগুলি উল্লেখযোগ্য । বে সকল শাসন-কর্তার নাম লিখিলাম, তীহারা সকলেই 

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি । সুতরাং বিশেষ বিবরণ নিশ্য়োজন। 

চতুর্থ ভাগ। ইহাতে শাম দেশীয় দুইটি ও চীন দেশীয় ছুইটি ও এবং নেপালের একটি 

মুদ্র। রহিয়াছে । নেপাল দেশীয় মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠায় “পরথথবীর বিক্রম” এবং দ্দিতীয় 

পৃষ্ঠায় (বৃত্তাকারে ) *শ্রীশ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ ” ও (মধাদেশ ) “ভবানী” লিখিত 

আছে। 

এতদূভিন্ন কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মুদ্র/ সংগৃহীত হইয়াছে | ইহাদের 
্রতিহ।সিক কোন মুল্য নাই বলিয়া আর কোন আলোচন| করা গেল ন]। 

ভগ্ন ইঞ্টকীর্ধি' (ক) এই বিভাগে আটখানি লিপিযুক্ত মৃদ্ময় ইষ্টক সংগৃহীত আছে। 

লিপিগুলির সাধারণ পাঠোদ্ধার বিশেষ হুরূহ হইবে ন! বলিয়া! এই স্থানে তত্বিষয়ে আলোচন! 

কর! হইল না। 

এই সংশ্রবের মধ্যে একথানি লিপিযুক্ত কৃষ্ণ প্রস্তরের ফলকও রহিয়াছে । এই ফলক- 

লিপি রঙপুর-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে । 
(খ) ইষ্টক সংগ্রহের মধ্য কতকগুলির উপর শ্রীমুপ্তি উৎকীর্ণ আছে। একখানিতে বিষুঃর 

মতগ্তাবতার, একথানিতে ধনুর্ব্বাণযুক্ রামাবতার এবং অপরথানিতে হলধারী বলরাম-মুর্বি। 

এছ) তীত আর কয়েকখানিতে নর্তনশীল| নারীমুত্তি ইত]াদি অস্কিত দেখা যায়। 

(গ) গৌড় হতে আনীত এনামেল কর! ইষ্টকীংশ। এগুলি ধিনিই দেখিযাছেন, 
তিনিই ইহাদের শিল্প-কৌশপের গ্রশংস! করিয়াছেন । 

(ঘ) রঙ্গপুরের প্রাচীন স্থান ভব্চন্দ্রের পাট হইতে প্রাপ্ত স্থবৃছৎ ইষ্টক। ইহা হইতে 

গ্রতীত হুইবে তৎকালে কত বড় ইঞ্টক গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত হইত। 
(ডে) কাকুকার্ধ/যুক্ত নানাবিধ ইঞ্ঁক। এগুলি পীরগাছা, বর্ধনকুঠী ও বগুড়ার 

গোপীনাথপুর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 

চে) প্রাচীনকালে বন্দুকের নল। এটি কুত্তীর জমিদার রায় বাহাছুর জ্ীযুক মৃত্যু 

রাঁয় চৌধুরী পরিষদে প্রদান করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন । 

(ছ) ক্ষুদ্র স্তপের মন্তক-ভাগ। প্রত্বতত্ববিদ্গণ এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র গ্ত,পকে ০৮৮৩ 

9৩1১৪ বলিয়! থাকেন। "উহার শিল্প-পদ্ধতি দক্ষিণ-ভারতে বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। ইহার 
একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার উপরে একটি কালরঙএর লেপ দেওয়! হইগাছে। এটি প্রীবুক 
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জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্কণাইন ক্যানাগ হইতে সংগ্রহ করিয়। পরিষদকে উপহার 

দিয়াছেন। ্ | 

জে) চিত্রাবলী। এই সংগ্রহের সর্ব্পেক্ষ। চিত্তাকর্ষক বন্ধাঙ্কিত চিত্রখানি রায় বাহাদুর 

শীযুক্ত মৃত্রাঞ্জয় রাগ্ন চৌধুরী কর্তৃক উপহৃত হইগছে। এখানি তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ- 

চিত্র। হহার মধ্যে বুঝিবার অনেক জিনিষ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সব কথ! ছাড়িয়া! দিতে 

হুইল । 

দ্বিতীয় উল্লেখধেগ্য চিত্র কোচবিহারের মহারাজ শিবেন্দনারার়ণের আলেখ্য। 

এখানি রঙ্গপুরের শিল্পীর হস্তাঙ্কিত। ইহ। হুইতে সেকালের অয়েল-পেইন্টিংএর নিদর্শন 

পাওয়। যায়। কৌচান নামক বন্ত্রে মহারাজের পোষাক রচিত হইয়াছিল। এই আলেখোর 

উপহারদাতা এই পরিষদের একজন উৎসাহী কন্মী শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্তুমোহন সেহানবিশ । 
এই চিন্র-সংগ্রহের মধো পাঁচথানি ফোটোগ্রাফ বিশেষ ভাবে উল্লেখধোগ্য। যে অগ্ধাতৃ- 

নির্মিত পাচটি সুন্দর বিষুঃমুর্তি রঙ্গপুরের গোবিন্দগঞ্জের এলাকায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 

একয়খানি পূর্ণায়তন গৃহীত তাারই ফটোগ্রফ, মূর্তিগুলি গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার 

মিউজিয়ামে লইয়! গিয়াছেন। 

উপসংহারে বক্তব্য, এই সমগ্র সংগ্রহের পরিচয়ে যতগুলি অভাব রহিয়। গেল, মিউজিয়াম- 

কার্যে ধাহার। দক্ষত। লাভ করিয়াছেন, তাহারাই কৃপা করিয়া সেগুলি পরিপূর্ণ করিয়া! 

দিবেন। আশ! করি, এই প্রকারের কাধ্যে বিশেষজ্ঞগণ সাহায্য করিতে কথনই কৃপণতা 

করিবেন না। কারণ, এ কথা বোধ হয় নির্কিবাদে সকলই স্বীকার করিবেন যে, বর্তমান 

চিত্রশালার প্রতি কর্তব্য কোন ব্ক্তিবিশেষের ক্ষীণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে। ইহার কর্তব্য 
সমগ্র দেশের কর্তব্য। সমস্ত পাশ্চাত্য সমা্ধ আমাদের এই গুত অনুষ্ঠানের পূর্ণতা দেখিবার 
জন্ত বছদিন হইতেই সাগ্রছে চাহিয়া! রহিয়ছেন। 

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
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নবম সাম্বৎসরিক কার্য্-বিবরণ 
১৩২১ বঙ্গাব 

(স্থাপিত ১৩১২ বঙ্গাব্দ ১১ই বৈশাখ) 

১৩২১ ব্গ।ঝ্ের বৈশাখ মাসে এই সভ! দশম বর্ষে উপনীত হইয়াছে। 

সহ্য সংখ্য। ১_- 

জাজলীঘন বিশিষ্ট সদম্ত অধ্যাপক সহায়ক ছাত্র একুন সাধারণ সদন 
সদ সদত্ত সদত্য সদন্ত শাখা সভার উভয় সভার একুম 

অধিকারপ্রাপ্ত অধিকারপ্রাপ্ত 

১৩১৯ 
১ ৫ ৪ ১২ ১ ২৮ ২৫৪০ ১৩৪ ৪৬৮ 

অষ্টমবর্ধ 

১৩২৩ মং ৪ 

১ € ি ১২ ৮৮ ২৫৭৯ ১২৭৯ ৪৮৮ 
নবমবর্ষ 

আজীবন সদস্য 2 টেপার অন্ততম দানশীল ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্পদামোহন রায় 

চৌধুরী মহাশয় সভার স্থায়ী ধনভাগ্ডারে এককালীন ২***২ টাকা গ্রদানপূর্ববক আজীবন 
সদস্তের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মহদদ-টান্ত বঙ্গদেশীয় ভূম্যধিকারী মাত্রেরই অনুকরণীয়। 

বিশিঠ সদস্য ১- দেবীযুদ্ধপ্রণণতা গ্রবীণ একনিষ্ঠ সাহিত্যিক আলাম 

্রহক্রনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, মহাশয় এই সভার বিশিঈ সদহ্ডের পদ গ্রহণ 
করিয়৷ এই সভার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। 

অধ্যাপক সদত্য $-_মুল সভার নূতন নিয়মাবলী অনুসরণপুর্রবক আলোচ্যবর্ষে এই 
সভায় চারিজন অধ্যাপক সদন্ত গ্রহণ করা হইগ্াছে। উত্ত সদস্ত চতুষ্টয়ের মধ্যে 

যুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ব-তর্ককণ্ এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্্র বিস্যাতূষণ মহাশয় সভার 
গ্রবন্ধ-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জানকীনাথ তর্করত্ব এবং শ্রীযুক্ত বাঁমাচরণ 

্যায়]চার্ধ্য মহাশয়ের অনুগ্রহ লাভে সভ| এখনও সমর্থ হন নাই। 

সহায়ক সদত্য?-শ্রীধুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত রেয়াঁজউদ্দীন আহাগ্মদ সহায়ক 

সদন্ত হইয়াছেন। ত্বাদশ জন সহায়ক সদন্ত মধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী 
কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয় ছাত্র-সতার অধ্যক্ষপদে নিযুক থাকিয়৷ তাহার কর্তব্য স্চার- 

রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। (শযুক্ত উমেশচন্ত্র দে মহাশয় আসামের প্রাচীন পুথি ও বৈষ্ঃবগ্রন্থ 
সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা করিয়! সভার মুখপত্ে প্রকাশ জন্ত প্রদান কৰিতেছেন। 



২ নবম সাশ্বংসরিক কাঁধ্য-বিবরণ। 

শ্রীযুক্ত মোহিনীকুমার বন্থু ওভারসিয়ার মহাশয় সভার অধিবেশনাদির উদ্যোগে যথাশক্তি 
পরিশ্রম করিয়াছেন । অবশিষ্ট সদন্তের নিকট সভা আলোচ্যবর্ষে সাহাযা প্রাপ্ত হন নাই 

ইহ! নিতান্তই পরিতাঁপের বিষয় সন্দেহ নাই। সহায়ক সদস্তগণ সভার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ" 

সাধনে সাহাধ্য করিবেন এরপ প্রতিশ্রুত হওয়ায় সদন্তের যাবতীয় অধিকার লাভ করিয়! 
থাকেন। তাহাদিগের দ্বার! প্রতিশ্রতি রক্ষিত না হইলে তদপেক্ষ। আর পরিতাপের বিষয় কি 

হইতে পারে। ( ক” পরিশিষ্টে সদস্ত তালিক!| দ্রষ্টব্য) 

ছাত্র-সদস্য ও ছাত্রসভার অধিবেশনাঁদি $--মালোচাবর্ষে ৬, জন ছাত্র- 
সদন্ত গৃহীত হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে শ্রীমান্ নগেন্নাথ সরকারকে ছাত্রদভার সম্প'দক 
নিযুক্ত কর! হয়। আলোচ। বর্ষে ছাত্রসভার সাতটি অধিবেশন হইয়াছে। (“থ' পরিশিষ্টে 
ছাত্র-সণ্তার কাধ্য-বিবরণ প্রকাশিত হইল) অনুসন্ধীন-কার্ষ্যে মাত্র ভুইটি ছাত্রসদস্ত সভ!কে 

কিঞিৎ সাহাধ্য করিয়াছেন । ছাত্রসভার সন্ত সংখ্যার তুলনা সভা আরও অধিক সাহাধ্য 

গ্রতাশা করেন। ১৩২৭ বঙ্গাঝের জন্ঠ ছাত্রসদস্তগণের উৎসাহ বর্ধনার্থ চারিটি পুরস্কার 

ঘোষণ! কর! হইয়াছে, তাহার ফল আগামী বর্ষে প্রকাশিত হইবে। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত 
ভিনটি পুরফার ছান্রসদশ্তগণের মধ্ো বিতরিত হইয়াছে £--- 

শ্রীযুক্ত নবস্তন্দর দাসের পত্বীরল্মরণার্থ,__. 
পুরস্কার যে বিষয়ের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত ছাজ সদস্ত 

১ম পুরস্কার মূল্য ৬৬ সভার বিশেষ প্রকার সাহায্য হেতু শ্রীকাঁলীপদ বাগ্ছী। 
২য় ৬ » ৫২ প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রশ্য।মাপদ বাগ্ছী। 

৩য় এ ৪২ চিত্র সংগ্রহের জন্য শ্রীভূপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ছাত্র সভার ফল কিঞ্ং আশা গরদ। 

সাধারণ সদস্য 
( উভয় সভার অধিকার প্রাপ্ত) 

১৩১৯ সালের মোট সদশ্ত-সংখ্যা ১৩, 
বাদ 

উভয় সভার চাদ। প্রদানে অশক্ হওয়ায় কেবলমাত্র শাখ। 
সভার অধিকার গ্রাথ--. ৩ 

ছুই বৎসরের উর্ধকাল চাঁদা বাকী রাখায় সদহ্য-পদ 
হইতে অপস্থত-- . [১ 
মুত-_ ্ ২ 

একুন ৬ 
অবশিষ্ট ১২৪ একশত চব্বিশ জন। 

৯৩২ সালে নব-নির্ধাচিত-- 1. € পীচ জন। 
:....- একুন সদন্ত-সংখা। ১২৯ একশত উনত্রিশ জন। 



রঙ্গপুর-নাহিত্য-পরিধদের ৩ 

সাধারণ সদস্য 

(কেবল শাখাসভার অধিকারপগ্রাপ্ত ) 

১৩১৯ সালে মোট সদস্য-সংখা! -২৫« 

বাদ 

চুই বৎসরের অধিককালের চাদ! বাকী রাখায় সদসা পদ 

হইতে অপস্যত ৯ 

অবশিষ্ট ২৪১ হুইশত একচল্লিশ। 

উভয় সভার সদস্ত হইতে পরিবর্থিত-_ ৩ 

নব নির্বাচিত-_ ১৫ 

একুন সদস্য সংখা! ২৫৯ ছুইশত উন । 

১৩২০ সাল পর্যন্ত সদস্যগণের নিকট বাকী ঠাদার পরিমাণ 

১৩১৯ সালের বাকীর পরিমাণ 

উভয় সভার অধিকার গরাণ্ত ৪৭ জন সদস্তের নিকট ৩১৮॥৪ 

কেবল শাখ-সভার অধিকারপ্রাধ ৩৯ জন স্দন্তের নিকট 

মোট «৭২২ পাঁচশত বায়াত্র টাকা । 
উভয় সভার অধিকারপ্রাণ্ড স্ভ্যপদ হুইতে অপশ্যত ছুই জন সাদস্তের নিকট ১৩১৯ 

বঙ্গাব্ধ পর্যাস্ত সভার টাদ1 বাবদে-_ ৯২ 

দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে অপচ্ছত ৯ জন সদস্তের নিকট সভার টাদা বাবদ-- ১০৩ * 
পরিবন্তিত তিন জন সদস্তের নিকট-__ ১০৭ 

মৃত ছুই জন সদস্যের নিকট-_ ১৫০ 
মোট ১৬ ষোল জন সদস্যের নিকট সভার ক্ষতি হইয়াছে । ১৩৭1০ 

আয়-ব্যয় । 

১৩১৯ সালের ব্যয় বাদে উদ্ধ তব ৭১৬১৬ 

১৩২৭ সালের সর্বপ্রকারে মোট আয়- € ৭১৮৪৮/৩ 

একুন-- *৪৩৫।৮৩ 

১৩২ সালে সর্বপ্রকারে মোট বায়-- ১৮৬৪৪/৩ 

অবশিষ্ট--৪৫৭* 

চারি হাজার পাঁচশত সত্বর টাকা বার আনা। 



৪ নবম সাশ্বৎসরিক কার্ধা-বিষরণ 

বিতং 

স্থায়ী ধনভাগ্তীরে মজুদ -_ ৩৯১৪ 

গৃত-নির্্মীণ তষ্ঠবিল-- চি 
অন্যান তহবিল-_- ১৭৯৮০ 

মোট-- ৪৫৭৮, 

চারি হাজার পাচশত সত্তর টাক! বার আন1। 

সদহোর মৃত্যু _-উভয় সভার অধিকার প্রাপ্ত সদসা ছন্দোবোধ-শব্দসাগর- গ্রণেত। 

হরিদেবপুর ( রঙ্গপুর ) নিবাসী প্রনীণ সাহিত্যিক কালীমোহন রায়চৌধুরী ও রঙগপুরের 
গ্রবীণ উকীল গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী এম এবি এল মহাশয়দ্ধয় আলৌচ্যবর্ষে পরলোকে গমন 

করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গের ইহাতে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই । 

অষ্টম সাম্বৎসরিক অধিবেশন | 

২০ ও ১১শে বৈশাখ শনি ও রবিবার ৫১৩২০ বঙ্গানদ ) কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ 

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী বাহাছবরের সভাপতিত্বে এই সভার অষ্টম সাম্বংসরিক অধিবেশন 
সম্পরন হইয়াছিল। প্রথম দিন্স এই সভা-সংহ্ষ্ট ছাত্র-সভার অধিবেশন এবং দ্বিত'য় দিবস 
বাধিক অণ্ধবেশন সংঘটিত হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পে।ষক মাননীয় মহারাজ বাহাছুরকে 

এই উপলক্ষে রঙ্গপুর-পরিষৎ, তৎসংস্থষ্ট ছাত্রমতা ও বেলপুকুরপল্লীপরিষৎ হইতে তিনখানি 
অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয় ( ণ্গ* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। মাননীয় মহারাঁজবাহাছর সাদরে এই 

অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ছাত্র-সদস্যগণের উৎসাহবদ্ধনার্থ “নৈতিক ও আথিক 

উন্নতি” বিষয়ক সর্বেোৎকষ্ট প্রবন্ধের জন্য তিনি ৫০২ টাক। মুল্যের একটি সুবর্ণপদক প্রদানে 

প্রতিশ্রত হন এবং ছাত্র-সদস্যগণকে সাদরে আহ্বানপূর্বক পরিতোষ সহকারে ভোজন 

করাইবার ব্যবস্থা করেন। এই অধিবেশনেই শ্রীযুক্ত যোপীন্রচন্ত্র চক্রবর্তী এম্, এ বি এল্ 
মহাশয় উত্তরবঙ্গ-সাহিতা-সম্মিলনের যষ্ট অধিবেশনে যেগদানার্থ দিনাজপুরবাসীর পক্ষ হইতে 

সাহিত্যিকগণকে আমন্ত্রণ করেন। এই অধিবেশনের বিস্তৃত কার্য-বিবরণ সভার মুখপত্রে 

গ্রকাশিত হইবে। 
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রঙ্গপুর-মাহিত্য-পরিষদের 2 

প্রবন্ধের বিষয়-বিভাঁগ । 

আলোচা বৎসরে পঠিত ১০টি প্রবন্ধের মধ্যে ৫টি রতিহাসিক, দুইটি প্রাত্বতত্বিক এবং 

তিনটি সাধারণ সাহিত্যিক-বিষয় অবলম্বনে লিখিত হটয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এ বৎসর 
দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অভাব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, 
মহাশয়ের রাসায়নিক-কৃষি-সম্বদ্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ সভ।র মুখপত্রে বিগত বর্ষ হইতে প্রকাশিত 

হইতেছে। এই প্রবন্ধগুলি সভায় পঠিত হইলে সভার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অভাব দূর হইত। 
আশ! করি লাহিড়ী মহাশয় আগমী বর্ষে তাহ।র প্রবন্ধগুলি সভায় পাঠ করিবেন। 

প্রদর্শিত দ্রব্য-সম্বন্ধে আলোচন!। 

আলোচ্য বর্ষ গ্রাচীন পু'থি-সংগ্রহ'কার্ধ্যেশ্রুযুক্ত বসন্তকুম!র লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত যাদবচন্র 

দাঁস সভাকে সাহাঁধ্য করিয়াছেন। মুদ্রা-বিভীগে যে তিনটি মুদ্র! সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে 

একটি ধাপ মহিলা-সমিতির সম্পাদিক! শ্রীযুক্ত! হেমদান্বন্দরী দেবী কর্তৃক উপহৃত। অপর 

ছুইটি সভাকর্তৃক ক্রীত। মুর্তি-বিভাগে সম্পাদক কর্তৃক উপহৃত ধাতুনির্িতি একটি গণেশ- 

ূর্বি ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার মহাশয়ের উপহৃত গ্রন্তরনির্িত মকরাকৃতি পয়ঃ- 

প্রণালী এবং বিবিধ এঁতিহাসিক নিদর্শন-বিভাগে এই সভার ছাত্র-সদস্ত শ্রীমান্ কালীপদ 

বাগ ছাঁ, শ্রীমান্ নগেন্্রনাথ সরকার ও শ্রীমান পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীযুক্ত কালিদ।স চক্রবর্ঠী 

কর্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি কারুকাধ্্যবিশিষ্ট ইষ্টক উল্লেখযোগ্য 

আলোচ্য বর্ষে ছুইটি মার বিশেষ-অধিবেশন হইয়াছিল £-_ 

বিশেষ অধিবেশন। 
১৮ই ষ্ঠ ১৩২০, ১লা জুন ১৯১৩ সাল, রবিবার। 

এই অধিবেশনে কবিবর ছিজেন্দ্রলাল রাঁয় মহাশয়ের অকালমৃত্র্যতে শোকপ্রকাশ কর! 

হয়। শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দে আই, সি, এন্ মহোদয় সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত 
কতুলচন্্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় সভার উদ্দেশ্ত বুঝাইয়া দিলে শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী 
এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় শোকগ্রকাশ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত এ, এফ, এম্ 
আবদুল আলী কর্তৃক তাহ! সমর্থিত হইলে সমগ্র সভ্যমণ্ডলী এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 

সভাঁপতি-সন্বর্ধনার্ঘ বিশেষ অধিবেশন | 

১৪ই কার্তিক ১৩২*, ৩১শে অক্টোবর ১৯১৩, রবিবার । 

এই সততার সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্ব-গ্রহণের অত্ন্প কালমধ্যে 
সতার নান। হিতসাধনপূর্বক স্থানাস্তরে গ্নহেতু এ সভার পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞত| জঞাপন। 
এই সম্ভায় তাজছাটের শ্রীযুক্ত রাজ! গোপাললাল রায় মহোদয় সভাপতিত্বে বৃত হই়্াছিলেন। 



১৪ নবম পান্বগুনরিক কাধ্য-ষিবরণ। 

সম্পাদক মহাশয় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞপন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় পিতরা শ্রীযুক্ত 

যাদবেশ্বর তর্করদ্ব, শ্রীযুক অতুলচন্্র গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, 

বি, এল্, শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহাক্ষদ মোজাম্মল, শ্রীমান্ ফণিভূষণ মকুমদ।র (ছাত্র দদস্ত ), শ্রীযুক্ত 
পগ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত অবনীচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, 

দে মহোদয়ের গুণাবলীর উল্লেখ করেন। 

কার্ধা-নির্বাহক সমিতির অধিবেশন । 

আলোচ্য বর্ষে--১৬ জন কর্মচারী এবং সদস্যগণ-নির্ববাচিত ২* জন, একুনে ৩৬ জন সদ 

লইয়া মূল স্ভার নৃতন নিয়মাবলী অসুসরণপূর্ববক কার্ধয-নির্ববাহকসমিতি গঠিত হইয়াছিল। 

উহার ৫টি সাধারণ মাসিক অধিবেশনে আলোচিত বিষয়গুলির প্রারস্তিক আলোচনা 

হয়। তদদতিরিক্ত ত্র সকল অধিবেশনে নিয়লিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা 

হইয়াছিল £-- 

গ্ররথম অধিবেশন-্১ল! ভাদ্র ১৩২০। 

১। পান্নায় আহত সম্মিপনের সময়-মবধারণ ও সভাপতি-নির্বাচনের ব্যবস্থ! | 

২। মুল সভার সহিত এ সভার আর্ধিক-সম্ব্ধ রক্ষাবিষয়ে আলোচন। হইয়। স্থির হয় যে, 

সম্পাদক মহাশয়ের সহিত এ সভার গত ২৩শে আফাঢ় ( ১৩২* ) তারিখে পরামর্শ হওয়ার পর 

যে ছুইটি মন্তব/ গৃহীত হইয়াছিল তাহার প্রথমটি নিয়লিখিত সামান্য পরিবর্তনসহ অনুমোদন 

কর গেল । 

রঙ্গপুর-শাখ! ১৩২, বঙ্গাব হইতে আর রঙ্গপুর জেলার বাহিরে প্রথম শ্রেণীর সদত 

গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ১৩১৭ বঙ্গাবের চৈত্র পধ্যস্ত রঙ্গপূর জেল ও রঙ্গপুর জেলার 

বাহির হইতে যে সমস্ত প্রথম শ্রেণীর সন্ত সংগৃহীত হইয়াছেন, নিয়ামতভাবে মুল সভায় 

৩২ টাক! এবং শাখা সভার প্রাপ্য ৩২ টাকা চাদ! প্রদান করিলে ভবিষ্যতেও তাহার! 

সাধারণ সদন্তের যাবতীয় অধিকার সহ উভয় সভার সাধারণ সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইতে 

পারিবেন । 

দ্বিতীয় প্রস্তাব-সব্ন্ধে সভার মত এই £__ 

প্রথম শ্রেণীয় স্াস্তগণের নিকট মূল সভার প্রাপ্য ৩২ টাকা ১৩২* ব্লাবের প্রথম হইতে 

মূল সভা আদীয় করিবেন এবং মুল সভ্ভার পত্রিকাদি তথ! হইতে বিতরিত হইবে। 

শীখা-স্ভ। মূল সভার গ্রস্থাদি ও উনবিংশ ভাগ পত্রিক! শুর, ধর্থ সংখ্যা হইতে বিতরপ-ভার গ্রহণ 

করিবেন না। বাকী ৩২ টাক! যাহ! শাখাসভার প্রাপ্য তাহ! শাখাসভ! নিজেই আদার 

করিবেন, মুল সভ! তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। ১৩১৯ বঙ্গাব পধ্যন্ত প্রথম শ্রেণীর 

সস্তগপের নিকট বাকী চাদার অর্দাংশ পূর্বোক্ত নিয়মে অর্ধেক মূল তা অর্ডেক শাখাসভা 

আদায় ফরিবেন। টু 
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৩। কর্মচারিগণের বেতনবুদ্ধির ব্যবস্থা | 

৪। বিভিন্ন বাক্তি কর্তৃক ষে চারিটি পুরস্কার ছাত্র সদস্তগণ মধ্যে বিতরিত হইবে বলিয়া 

ঘোষিত হইয়াছে তত্বদ বিষয়ক প্রবন্ধ আহ্বানের ব্যবস্থা। 

দ্বিতীয় অধিবেশন--২১শে অগ্রহায়ণ ১৩২০। 

১। শ্রযুক্ত দুর্গাচন্্র সান্তাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ এ সভার 
রস্থাবলীতুক্ত করিয়! মুদ্রণের পূর্বে শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের উপরে 

উহার পাওুলিপি পরীক্ষার ভার অর্পিত হয়। 
২। ধাপ মহিলা-সমিতির সম্পাদদিকা শ্রীযুক্ত। হেমদান্ুন্দরী দেবীর ব্যয়ে কৰি ছূর্গা প্রসাদ- 

রচিত সত্যনারায়ণের পাচালী গ্রন্থ মুদণের ব্যবস্থা। 

৩। ৬নরেন্দরনাথ বকৃসীর শ্ৃতিরক্ষার্থ ৫*২ টাকা সাদরে গৃহীত হয়। 

তৃতীয় অধিবেশন 

১। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলনের নিয়মাবলীর পাগ্,লিপি সভায় প্রথম পঠিত হইয়! 

মতামতের জন্য উত্তরবঙ্গে বিতরণের ব্যবস্থা । 

২। কাজি হেয়াৎ মামুদের বাসস্থান-নির্ণয়ের ভার ভ্ীযুক্ত চন্ত্রমোহন ঘেোধ মহা*য়ের 

উপর অর্পিত হয়। 

চতুর্থ অধিবেশন--১৫ই চৈত্র, ১৩২৪। 

কলিকাতায় আহত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৭ম অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্ত এ 

সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন নির্বাচিত প্রহনিধিগণের মধ্য হইতে নিয়মিত 

ব্যক্তিগণ সন্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন £-- 

কবিসআাটু মহামহোপাধ্যায় পণ্িতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব। 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাক রণতী'্থ পত্রিকা ধ্যক্ষ। 

৮. * অনদাচরণ বিগ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক । 

শ্রুযুক্ত পৃর্ণেন্দমোহন সেহানবীশ। 
” গণেন্ত্র নাথ পণ্ডিত। 

” ভূজেক্জনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট। 

* অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটি মাজিষ্টেট। 

* সতীশচন্দ্র দাসণ্ডধ মোক্তার। 

" অনন্তকুমারদাস গুপ্ত। 
*  পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এ, 

শ্রীমান্ কালীপদ বাগ ছী। 

* বুন্দাবনচন্ত্র ভট্টাচার্য । 



১২ নবম সান্ঘঙনরিক কার্ধয-বিবরণ। 

গ্রন্থ-প্রকাশ | 

কোচবিহারের রাজমন্ত্রী শিবগ্রসাদ বকৃসী মহাশয়ের সঙ্কলিত আক্কিকাচার-তত্বাবশি্ট 

গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্ধ্য শেষ হইয়াছে । 
অন্ভুতচার্য্ের রামায়ণের আদিকাঁণ্ডের মুদ্রণ শেষ হইয়! সদস্তগণের মধ্যে বিতরিত 

হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রভাঁদচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয়ের বগুড়ার ইতিহাঁপ দ্বিতীয় থণ্ড সভার 

গ্রস্থাধলীতুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। 
কামাখ্যা-উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কাধ্য-বিবরণ প্রকাশের বায় মোট ১২১৪৬ টাক! 

মধ্যে সম্মিলন অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট প্রাণ্ত ৫৫২ টাঁকা বাঁদে সভার তহবিল হইতে ১৯৮৬ 

টাকা প্রদান কর! হইয়াছে। এ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়। বিতরিত হইয়াছে । 
পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় রচিত "নামকোধ” নামক গ্রন্থ রঙলগপুরের ডিট্রিট বোডের 

বায়ে সভ| হইতে প্রকাশিত হইবার জন্য আবেদন কর! হইয়াছিল। তদন্ুসারে ডিষ্টিট বোর্ড 

&গ্রস্থের পা লিপি পরীক্ষার ভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

মহাশয়ের উপর অর্পণ করেন। গ্রস্থথানি কিছু পরিবর্তন করিলে গ্রকাশ-যোগ্য হইবে বলিয়! 

তিনি মন্তব্য গ্রকাশ করিয়াছেন। এর মন্তব্য গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। 

ভক্তচরিতামুতের মুদ্রণ বায় শ্রীযুক্ত শশিমোহন অধিকারী মহাশয় প্রদান করিতে সম্মত 

ছিলেন। বহু পত্র-ব্যবহার করিয়াও তাহার নিকট হইতে মুদ্রণ-ব্যয় সংগ্রহ ন। হওয়ায় উহ! 

মুদ্রিত হইতে পারে নাই। সভা! এই গ্রন্থ প্রকাশের অন্ত ব্যবস্থা করিবেন। 
শ্রীযুক্ত গোবিন্দকেলি মুম্পী মহাশয়ের রচিত “নিমাই চরিত* গ্রন্থের পাগুলিপি সভার 

হন্তগত হইয়াছে। মুম্দী মহাশয় গ্রন্থ মুদ্রণ বাবদে ১৩৯২ টাকা সভার হণ্ডে প্রদান করিয়াছেন। 

সত্বরেই এ গ্রন্থের পাগুলিপি পরীক্ষিত হইয়! সভা! হইতে গ্রন্থথানি মুদ্রণ-যোঁগ্য বিবেচিত 

হইলে মুদ্রিত হইবে। 

শেখ-গুভে(দয়-_শ্ীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় শেখ-শুভোদরা নীমক মূল প্রাচীন 
গ্রন্থের আংশিক অনুলিপি প্রকাশার্থ সভার হস্তে প্রদান করিয়াছেন। এ গ্রন্থের সম্পূর্ণ 

অনুলিপি প্রাপ্ত হইলে গ্রন্থের মুদ্রণকার্ধ্য আরস্ত কর! যাইতে পারে স্থির হইয়াছে। 

দিনাঁজপুর-সম্মিলন । 

গত ১৩২* বঙ্গাবে ৩* জ্যেষ্ঠ তারিথে দিনাজপুর থিয়েটার হলে এই সন্মিলনের অধিবেশন 

হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এই সভার সভাপতিপদ গ্রহণ 
) করেন। সভায় বঙ্গদেশস্থ বু সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন । সভাপতির পাত্ডিতাপূর্ণ 
'অভিভাষণ পাঠের পর উত্তরবঙগ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পার্ক মহাশয় তাছার বার্ধিক 

কাধ্য-বিবরণ পাঠ করেন। এই তাবে প্রথম দিনের কার্ধ্য শেষ হয়। দ্বিতীয় দিবস কামরূপ- 
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অনুসন্ধীন-সমিতির সম্পাদকের কার্া-বিবরণ পাঠের পর নিয়লিখিত ৭টি প্রস্তাব যথাক্রমে 
উত্থাপিত, সমর্থিত ও সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয় £--  ₹.. 

১। স্থানীয় চিত্রশালা-স্থাপনে গভর্ণমেন্ট অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এ জন্ত 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন। 

২। সম্মিলনের অন্ততঃ এক মাস পুর্বে আপনাদের কাঁধ্য-বিবরণ সম্মিলন-পরিচালন- 
সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইবার জন্য উত্তরবঙ্গের যাবতীয় সাহিত্য-সমিতিগুলিকে 
অনুরোধ কর! হয়। 

৩। রিয়াজ-উদ্-সালাতিন্-প্রণেতার সমাধির উপরে স্মৃতিফলক-স্থাপনের ব্যয় ও 
কর্মভার-গ্রহণে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাঁশরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও হেয়াৎ মামুদ, অস্তুতা- 

চার্ধ্য ও কবিবল্পভের স্বৃতিরক্ষার বাবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। 

৪। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলংনর নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়! সভ্যদিগের মধ্য বিতরণ ও 

মতামত গ্রহণের জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে অনুরোধ কর! হয়। 

৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্রলাল আচার্ধ্য প্রণীত শিশু সা'হত্য -প্বাঙ্গালার প্রতাপ” এস্ছের 

পরীক্ষার ভার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, শ্রযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত ও শ্রীধুক বিনয়কুমার 
সরকারের উপর অর্পিত হয়। 

৬। মুদ্রীরযস্ত্রের পূর্বে কাই্টফলকে খোদিত বগুড়ার কোনও কার্বর গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদে 

আছে; তাহার প্রতিকৃতি মুদ্রণের জন্য উক্ত পরিষৎকে অনুরোধ কর! হয়। 

৭। দিনাজপুরে একটি চিত্রশালা-স্থাপনের জন্ত তত্রত্য দেশবাসীকে অনুরোধ কর! হয়। 

ইহার পর অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ ও সারগর্ভ বন্ুতা হওয়ার পর সভার কার্ধ্য 

শেষ হয়। 

পাঁবনা-সম্মিলন । 

গত ১৩২* বঙ্গান্দে ১০1১১ ফান্ুন রবি ও সোমবার নাটোরের মাননীয় মহারাজ জ্রীল 

শৈযুক্ত জগপিন্ত্রনাথ রায় বাহাদুরের দভাপতিত্বে এই অধিবেশন সংঘটিত হয়। পাবন| ইন্ষ্- 
টিউসনের ন্থবিশ্বৃত প্রাঙ্গণে প্রথম দিবস ১০ ফাল্গুন বেল! ২ ঘটিকার সমগ্ন প্রথম অধিবেশন হয়। 

সতায় গণ্যমান্ত এবং বহু লব্বপ্রতিষ্ সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। গত বৎসরের সভাপতির 

অভি ভাষণ, অন্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ এবং সভাপতির অভিভাষণ পাঠ শেষ 

হইলে প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হইয়াছিল। ছ্বিতায় দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় সভার 

ছিতীর় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে নিয়লিথিত প্রস্তাব তিনটি যথাক্রমে উপস্থাপিত, 

সমর্থিত এবং পরিগৃহীত হয় £-_ 

(১ম) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলনের নিয়মাবলী যাহা রঙগপুর-সাহিত্য-পরিষং প্রণয়ন 
করিয়াছেন তাহ। এই অল্নকাল মধ্যে সম্যক আলোচিত ন! হওয়ায় আগামী অধিবেশনে পরি- 

গ্রহণের জন্ত স্থগিত রাখা হয়। 



১৪ নবম সামন্ত ৎসরিক কার্ধা-বিবরণ | 

. (২য়) পাবনা জেলার এ্রতিহাসিক তথ্যান্থন্ধীনের ভার কয়েক জন লোকের উপর 
অর্পিত হয় এবং এ অনুদন্ধানের ফল আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার জন্য অনুরোধ 

কর! হয়। এই সঙ্গে যাহ।তে ভাষাতত্ব ও প্রবাদ-বচনাদি সংগৃহীত হয় তাহার জন্ত বিশিষ্ট 

কয়েক ব্যক্তিকে অনুরোধ করা হয়। বাঙ্গালার মানব-তত্বালোচনার উদ্দেশ্য পাবনা জেলার 

বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও ব্যবপায়তৃক্ত জনগণের ইতিহাস-সংগ্রহের ভারও কয়েক জন 

লোকের উপর অর্পিত হয় | | 
( ৩য়) কবিবর স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের জন্মস্থান পাবনায়। তাহার কোনও 

স্থাী স্তৃতিচিহন-রক্ষার ব্যবস্থ! করার নিমিত্ত কয়েক জন ব্যক্তিকে লইয়া! একটি সমিতি গঠিত 

করা হুয়। এবং সে চেষ্টার ফল আগামা অধিবেশনে উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ 

কর! হয়। 

গ্রাতঃকালেও সভার কাঁ্ধ্য শেষ না হওয়ায় অপরাহ্ণেও আর একটি অধিবেশন হয়। 

এ বৎসরের অধিবেশনে অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হুয়। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর মহাশর এই সন্মিলনে যোগদান পূর্বক নানাবিধ উপদেশ দিয়া সভার গৌরববর্ধন 

করিয়াছিলেন । 

চিত্রশালা পরিদর্শন । 

বিগত ২৯শে কান্তিক (১৩২৯) বঙ্গের সদাঁশয় গভর্ণর-বাহাছুর এবং তদীয় পত্ধী ও চীফ. 

সেক্রেটারী (00191390797) রাজনাহী-বিভাগের কমিশনার, র্গপুরের কালেক্টর সাহেব 

গ্রভৃতি রাঁজপুরুষগণ সহ এই সভার চিত্রশাল! পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের প্রারস্তে 
রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষদের এরতিতৃরূপে সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে ও সম্পাদকের স্বাক্ষরিত 

প্রাচীন পুথির আকারে রৌপ্-পত্রে খোদিত ও চন্দনকাষ্ঠের আব্রণী সংযুক্ত অভিনন্দন-পত্র 

সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত হয়। তীয় পড্বীকে চিত্রশালার সংগৃহীত ধীতিহাসিক নিদর্শন এবং 
সভার পৃষ্ঠপোষকগণের চিত্রসম্থলিত একখানি চিত্রাধার (৪180) উপহার প্রদান করা 

হয়। সভা! হইতে মুদ্রিত ষাবতীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি সুন্দররূপে বীধাইক্না গবর্ণর বাহাদুরকে 
উপহার দেওয়৷ হয়। এই উপলক্ষে সভার বর্ষাষ্টকের সচিত্র কার্যা-বিবরণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা 
ভাষায় মুদ্রিত হইয়া! বিতরিত হইয়াছিল । অভিনন্দন-পত্র নির্মাণের ব্যয়-বাবদ কাশীম- 
বাজারের মাননীয় মহারাজ ৰাহাত্র দেড় শত টাকা প্রদান করিয়া! সভার অশেষ ধন্যবাদের 
পা হইয়াছেন। (ণ্ঘ” পরিশিষ্ট দ্রষ্টবা ) 

সভায় উপহত পত্রিকা ও গ্রস্থাদি 

ব্রেমাসিক--সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!। 

মাসিক- প্রবাসী, ভারতী, সাহিত্য, নব্যভারত, নু প্রতাত, আর্ধ্যাবর্ত, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য. 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ১৫ 

সংহিতা, মানসী, ঢাকা-রিভিউ ও স্গিলন, প্রতিভ।, কৃষি-সম্পদ, শাস্তিকণ!, তোধিণী, জন্মভূমি, 

বন্থুধা, গৃহস্থ, অলৌকিক রহস্ত, 1৪৮) 01885/10৩, হিন্দু পত্রিকা, কোহিনৃ, বীরভূম, 

জগজ্জ্যোতিঃ, বাহী, আলোচনী, উধা, আস।ম-বান্ধব, সাহিত্য-সংবাদ, উদ্বোধন, হিন্দুসথা, 

গ্রজাপতি, বৈষ্ব-সঙ্গিনী, কণিকা, অর্থা, তার!, তিলি-বান্ধব, পল্লীচিত্র, ভারত-মহিল1, ভারত- 

বর্ষ, মন্দার-মালা, আমুর্ব্বদ-হিটৈতষিণা, আযুর্ধেদ-বিকাঁশ, স্বাস্থ্য-সমাচার, ব্যবসায়ী, গোৌখাঙ্গ- 

সেবক, ব্রাহ্মণ-গমাজ, নন্দিনী, বিক্রমপুর, সৌরভ, জাহৃবী, বিজয়া, বিজ্ঞান, সংসাং-হ্ুহৎ, 

মাহিষ্য-সমাজ, ধর্ম-প্রচারক | 

পাক্ষিক--সম্মিলনী, 001191%1) 

সাপ্তানহ্িক-হিতবাদী, বন্থুম ভী, বঙ্গবাসী, স্জীবনী, ঢাকা-প্রকাশ, বিশ্ববার্তা, আনন্দ- 

বাজার, শিক্ষা-সমাচার, হিন্দুরঞ্রিক1, গৌড়দুত, মালদহ-সমাঁচার, আসামবস্তী, প্রস্থন, রঙ্গপুর- 

দিক্প্রকাশ, রঙ্গপুর-দর্পণ, সৃরমা, সুরাজ। 

কারধা-নির্বংহক-সমিতির অনুমতামুসারে 

শন্থরেন্্র্জ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক । 

সর্ধসন্মতিতে পদ্িগৃহীত হইল। 

শ্রীহরপ্রনাদ শামী । 

নবম সাম্বংসণিক অধিবেশনের সভাপতি । 

“ক” পরিশিষ। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ “রঙ্গপুর-শাখার নদন্য-তালিক11” 

আজীবন সদস্য । 

ল্লীল শ্রীযুক্ত অনারেবল মহারাজ মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী বাহাদুর কাশিমবাজার। 

অননদামোহন রায়চৌধুরী জমিদার টেপা রঙ্গপুর। 

বিশিষ্ট সদস্ত। 

কবিসম্রাটু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক যাদবেশ্বর তর্করত্ব রঙ্গপুর | 

যুক্ত অধ্যাপক পদ্মনীথ বিদ্তাবিনোদ তব-সরম্বতী এম্ এ গৌহাটী। 
« অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি, এল্ ঘোড়ামার|, রাজসাহী। 



১৬ নবম সাম্বৎলরিক কাধ্য-*বিবরণ | 

পণ্ডিত , কোকিলেশ্বর বিগ্চারত্ব শাস্ত্রী, এম, এ, কুচবিহার । 

রাহ , শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই লাসাভিলা, দার্জিপিজ। 

, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, বেগমপুর, শ্রীহট্র । 

অধ্যাপক সন্ত | 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ তর্করত্ব ক্রোকদি, ফরিদপুর । 

, বামাচরণ ন্তাঁয়াচাধ্য, ৭৭ জঙ্গমবাড়ী, বেনারদ। 

«এ যোগন্দ্রচন্দ্র বিগ্াাভূষণ, কালীধাম, রঙ্গপুর । 

এ হৃদয়নাথ তর্করত্ব তর্ককণ্ঠ রঙ্গপুর । 

সহায়ক সদহা। 

পণ্ডিত শ্রীধুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-বাকরণ-পুরাপতীর্থ রঙ্গপুর। 

৪. বিধুশেখর শাস্ত্রী ৩৪ বারাণসী ঘোষের, কলিকাতা। 

এ রজনীকান্ত চক্রবর্তী মুকছুমপুর» ম!লদহ । 

অধ্যাপক, বিনয়কুমার সরকার এম্, এ, পাণিনি-কার্ধাণয়, এলাহাবাদ। 

» পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর | 

, গোপালক্ুষ্ণ দে, কর্জনহল লাইব্রেরী, গৌছাটী। 

উমেশচন্ত্র দে, ডেঃ কমিশনার .অফিদ, ধুবড়ী। 

» কুমুদনাথ লাহিড়ী, জাতীয় বিদ্ঞালয়, মালদহ। 

এ শনীমোহন অধিকারী, ভোটমারী, রঙ্গপুর | 

এ মোহিনীকুমীর বন, 30০-০৬৪:৪৩৩7, রঙ্গপুর। 

এ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১নং মিশন রে, কলিকাতা । 

, শেখ রেল্াজুদ্দীন আহাঙ্মদ তুষভাগ্ডার, রঙলপুর | 

সাধারণ সদস্য । 
সদর 

পত্তিত শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাবা- শ্রীযুক্ত নগেক্জনাথ সেন বি, এ। 

ব্যাকরণতীর্থ জমিদার ।  » যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্। 

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ পাক্ড়াশী জমিদার । » কালীনাথ চক্রবর্তী । 

* যোগেশচন্ত্র লাহিড়ী ডাক্তার। « ভুবনমোহন সেন। 

এ গ্রমখনাথ ভট্টাচার্ধয এল্, এম্, এস্। » বিপিনচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার । 

» হৃধীকেশ লাহিড়ী এম্, বি। » আশুতোষ মন্তুমদার নায়েব। 

এ এককড়ি স্থৃতিতীর্থ। এ ষহুনাথ মিত্র । 

«এ আনমদাচরণ বিভালঙ্কার। » রক্ষাচন্্র লাহিড়ী মোক্তার । 
এ আশুতোষ ম্ুমদার বি, এল্। » যোগেশচজ্্র সরকার বি, এল্। 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

শ্রদুক্ত দীননাথ বাগছী ম্যানেজার 

মদনগোপাল নিয়োগী। 

কুপ্তবিহারী মুখোঁপাধায় বি, এল্। 

রজনীকান্ত মৈত্রেয় ম্যানেঞ্জার। 

কালীকান্ত বিশ্বাস সবইং পুলীশ। 

সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী বি, এল্। 
নরেজ্দ্রনাথ নিয়োগী। 

পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্। 

প্রসননকুমার দাস। 

অক্ষয়কুমার সেন বি, এল্। 
যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এল্। 

যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল । 

ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল্। 

সতীশচন্ত্র দাসগুপ্ু। 

কৃষ্ণশন্কর চৌধুরী। 
শরচ্চন্ত্র মজুমদার । 

মুকুন্দলাল রায়। 

রাধারমণ মজুমদার জমিদার । 
শীতলাকাস্ত গাঙ্গুলী এম্, এ, 

ডেপুটী মাাজিষ্েট। 

চন্দ্রমোহন ঘোষ। 

হরিনাথ অধিকারী । 

ভুজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, 

ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট। 
খান তসলিমউদ্দীন আহাম্মদ 

বাহাছুর বি, এল । 

তৈয়বউদ্দীন আহাম্মদ । 

সৈয়দ আবুলফত! সাহেব জমিদার । 

ডাক্তার মহম্মদ মোজা ম্মল্। 

মৌলবী হাফেজ উল্ল্যা। 

আশুতোষ বন্দোপাধায় | 

গোপালচন্দ্র তট্টাচাধ্য। 

৯৭ 

্রযুক্ত কুঞ্জবিহাগী হার এম, এ, বি, এল । 

পূর্চন্ত্র নন্দী জমিদার । 

মহম্মদ ছরমত উল্লযা । 

জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়। 

বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য । 

রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার। 

বৈকুণ্ঠচন্ত্র সেন। 

মাহমুদ নালী চৌধুরী । 

মৌলবী কোরবান উল্ল্যা 

শরচ্চন্ু বন্ু। 

এ, এফ, এম্, আব)লআলি 

এম্, এ। 

যতীজ্্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার | 

নৃপেশ্্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার । 

অন্দা পসাদ সেন জমিদার। 

সিদ্ধেশ্বর সাহু! । 

গোপীনাথ ঘোষ । 

যতীন্দ্রনাথ চক্রবস্তী বি, এ। 

গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ। 

গোপালচন্দ্র দাস। 

সতীশচন্দ্র শিরোমণি। 

রোহিণীকান্ত মৈত্রেয়। 

কিশোরীমোহন হালদার। 

মোহস্ত মহারাজ স্থমেরগিরি গোস্বামী। 

ভৈরবগিরি গোস্বামী । 

মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী । 

বৈকুণেশ্বর তট্টাচারধয। 
রজনীকান্ত ভট্টাচার্য । 

নগেন্দ্রনাথ পণ্ডিত। 

লোকনাথ দত্ত ম্যানেজার। 

নরেশচন্ত্র বন্ু। 

কুমার বামিনীবল্পভ সেন জমিদার । 



১৮ নবম সান্ঘৎংমরিক কার্য-বিবরণ। 

শ্রযুক্ত রায় শরচ্চন্্ চট্টোপাধ্যায় বি, এল. শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে মোক্তার । 

বাহাছুর। ৮» নিপিনচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মুন্দেফ, 
» আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই। » শ্রীশচন্দ্রাঁয় মুষ্মেফ.। 

» ভব্তারণ লাহিড়ী এম্, এ, ৮». নরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার । 
বি, এল । দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্ঘ কবিরঞ্জন 

অনন্তকুমার দাসগুপ্ু । সতীশকমল সেন, বি, এল.। 

উপেন্দ্রনাথ সেন। নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এল.। 

রাধাকুষ্ণ রায় উকিল। নলিনীকাস্ত ঘোষ । 
কনপ্পেশ্বর গুপু কবিরাজ। কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল. এম্ এল্। 

সত্যেন্্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার প্রাণকু্ণ লাহিড়ী । 

মাধারণ সদশ্য ( মফঃয্ষল ) 

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু চৌধুরী, জমিদার, সৈদপুর পোঃ, রঙ্গপুর। 

» অতুলচন্ত্র দত্ত, এম্, এ, বি, এল,, ডেঃ ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টার, নোয়াখালি । 

» অমুল্যদেব পাঠক বি, এল. দিনাজপুর । 

». অমৃতলাল মুখোপাধ্াায় নায়েব, বোতলাগাড়ী, সৈদপুর, রঙ্গপুর। 
» অথিগচন্ত্র দাসগুপ্ত 901) 15৪6. ১০/৩০৪ কিশোরগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর। 

অতুলচন্ত্র দাস গুপ্ত, পেস্কার, গোপালপুর, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর | 

কুমার যু অমীন্দ্রনারায়ণ মগড়া পোষ্ট, ত্রিপুর|। 

» অক্ষয়কুমার পাল, মুদ্সেফ কোর্ট, নিলফামারী, রঙ্গপুর। 

» আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল. ৪ন ওল্ড বালিগঞ্জ রেড, কলিকাতা । 
» আনন্দচন্দ্র সেন, “বণিক প্রেস্" ৭* নং মীর্জাপুরষ্ীু কলিকাত| | 

» আব্,ল আব্জিজ চৌধুরী, জমিদার, মহীপুর পোষ্ট, গজঘণ্ট।, রঙগপুর। 
যুক্ত মহা মহোপাধ্যায় আছ্নাথ ্টায়তৃষণ, পোঃ গৌরীপুর, আসাম। 

চৌধুরী আমানতুল্লা আহাম্মদ, জমিদীর, কুচবিহার বাবস্থাপক সভার সত্য 
বড়মরিচা পোষ্ট, কুচবিহার। 

মৌলবী মহন্মাদ আমীকক'দীনখান্ ফকিরাবাদ, পোঃ শ্তামগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

*. আইন্বদ্দীন আহাম্মদ, সেক্রেটারী খোলাহাটা হেদায়েতল আধ্ুমান ইস্লামিয়! 
খোলাহাটা পোষ্ট, গাইবান্ধা, রজপুর। 

মৌলবী আমীকরুদ্দীন আহাম্মদ, উকীল, মেকুলিগঞ্জ পোষ্ট, কুচবিহার । 

» আকবরহোসেন চৌধুরী, জমিদার, নোহালী, পৌঁঃ তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর। 
জীধুক্ত আনদ্দলাল চৌধুরী, জমিদার, রান্নকালী, বগুড়!। 



ডস্ত 

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ১৯ 

ইীদুক্ত ইয়ানুতুল্লা। সরকার, পোঃ কিসামত ফতেমামুদ, ভায়!, হলদিবাঁড়ী রঙ্গপুর । 

[র » 

ঈশানচন্দ্র পালচৌধুরী, জমিদার, মুজাটা, পোঃ গুণেরবাড়ী, ময়মনসিংহ । 
উদয়কাস্ত ভট্টাচার্য, মন্থন! বড়তরফ, পোঃ পীরগাছা, বঙ্গপুর | 
উপেন্দ্নাথ সরকার, পোঃ তুফানগঞ্জ, কুচবিহার । 

উপেন্জ্রচন্্র চৌধুরী, সেরপুর, বগুড় । 

কুমুদবিহারী রায় জমিদার, দম্দম|, পাঁচবিবি, বগুড়া । 
কামাথ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছ্েসনমাষ্টার, পোঃ রঙ্গিয়া, গৌহাটা। 

কামাধ্যা প্রসাদ মজুমদার, নায়েব, মজুম্দাঁর কাছা রী, উলীপুর, রঙ্গপুর। 

কালীকষ্খগোম্ব।মী বিছ্/ারত্ব এম্, এ, বি, এল্ ২০ মীর মাতার ০ লেন, ঢাক1। 

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ধাপ, রঙ্গপুর। 
কিশোরীমোহন চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল, ঘোড়ামার, রাজসাহী। 

কিশোবীবল্পভ চৌধুরী, এম্, এ, বি এল, গাইবান্ধ!, রঙ্গপুর। 

কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী কাব্যতীর্ঘ, কলিগ্রাম, মালদহ। 

কৃষ্ণদ।স আচার্যাচৌধুরী জমিদার, মুক্তাগাছ!, ময়মনসিংহ। 
কুমুদনাথ চৌধুরী জমিদার, কুঠীবাঁড়ী, সেরপুর, বগুড়া । 
কষ্ণনাথ সেন জমিদার, কালীতলা, দিনাজপুর । 

কৃষ্ণলাল চৌধুরী, জমিদার, ইংরেজাবাদ, মালদহ । 

কৃষ্চচরণ সরকার, জমিদার, পোঃ কলিগ্রাম, মালদহ। 

কামিনীমোহন বাগছী, জমিদার, পোঃ বরিয়।, রাজসাহী । 

কাশীকান্ত মৈত্রেয়, পাতালেশ্বর) বেনারসমিটি। 

ক্ষেত্রনাথ বন্য্োপাধ্যায়, ৭* আমহাষ্ট স্ত্রী কলিকাত|। 
কালিদাস চক্রবর্তী, 9০) 76£19797 বরিশাল । 

কিরণচন্দ্র দে, বি, এ, আই, সি, এস) সি, আই, ই বেঙ্গল সেব্রেটারীয়েট্ 

হেড আফিস কলিকাতা । 

কানাইলাল কাশীবাল ৮নং গয়াধাট, 01০ পণ্ডিত বিষুদদত্ত। 

গঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া, আসাম । 

গোপালচন্দ্র দাদ, বদরগঞ্জ, রঙগপুর। 

গজেন্্রনারায়ণ 09:-90-19 ৭ কুচবিহার। 

গোবিন্বকেলী মুন্সী জমিদার, নলডাঙ্গ।) রলগপুর। 
গোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, বি এল, বালুরখাট, দিনাজপুর । 
গোপালচজ্ কু 3০০, 4৪8৮, 9978৪00 সৈদপুর, রঙগপুর। 

গিরীজমোহন রায়চৌধুরী জমিদার, তুষতভাগ্ডার, রঙ্গপুর। 



২০ নব্ম সাঁ্ঘসরিক কাঁধ্য-বিবরণ। 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র গাঙ্গুলী, দিনাজপুর । 

, গোপাললাল ভাঁছুড়ী, 387০০ পোঃ পাকুড়িয়া, রাজসাহী। 

কুমার » চন্দ্রকিশোর রায়, বর্ধনকুটিরাঁজবাড়ী, পোঃ গোবিন্দগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

, এস, চৌধুরী, ছৃর্গীগঞ্জ, পুর্ণিয়া । 
এ. জগদীশচন্ত্র মুন্তৌফী, জমিদার, পোঃ গোবরা ছড়া, কুচবিহার। 

» জ্ঞানেন্্রশণী গুপ্ত, বি, এল. পোঃ চাপাই, নবাবগঞ্জ, মালদহ | 
ডাক্তার , জগতচ্চন্ত্র সরকার হরিপুর, রঙগপুর। 

*» তারাম্বন্দর রায়, বি এল্, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর | 

» তারকচন্ত্র মৈত্রেয়, পোঃ বরিয়া পাকুড়িয়া, ইটালী, রাঁজসাহী। 

এ ছুর্গীকমল সেন 3৪০ ড60191787) রাইগঞ্জ, দিনাজপুর । 

এ দীননাথ সরকার, মোলানখুড়ি, পৌঃ ফারা বাড়ী, রঙ্গপুর। 

রাজা » দেবেঙ্ানাথ কোঙর, পাঙ্গা, রঙ্গপুর। 

এ নলিনচন্ত্র চক্রবর্তী, এম, এ, বি এল্, বগুড়া। 

» নলিনীকাস্ত অধকারী বি এল্, বালুরঘাট, দিনীজপুর। 

এ নরেক্্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, থানসিংপুর, গাইবান্ধা! পো:ঃ, রঙ্গপুর। 

*». নগেকএসাদ রায় বি এল্, কুচবিহার। 

» বৃপেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 0/০ কাতিচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, ভাগণ্পুর। 

« নবীনচন্ত্র সরকার, কালীগঞ্জ, পোঃ ভবানীগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

,সনারেবল রাজ। শ্রীযুক্ত গ্রভাতচন্ত্র বুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর, আসাম । 

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ লাহিড়ী, স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, টাচল-ষ্েট, মালদহ । 

». প্রিয্নাথ ভৌমিক, আইসঢাল কাছারী, পোঃ সৈদপুর, রঙ্গপুর। 
জঙটিস্ শ্তার শ্রীযুক্ত গ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, বি, এল্, এলাহাবাদ। 

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, অধ্যাপক রাঁজসাহী কলেজ, রাজসাহী। 

» প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, নায়েব আহেলকার, দীনহাটা পো:, 

কুচবিহার। 

». গ্রমথনাথ মুন্সী, জমিদার, পৌঃ সেরপুর, বগুড়!। 
». গ্রিয়নাথ রক্ষিত, পোঃ ঘাটনগর, দিনালপুর। 

* প্রভাসচন্ত্র সেন বি, এল, বগুড়া। 

রায়চৌধুরী শ্রযুক্ত গ্রমদারঞ্জন বকৃসী, জমিদার, কুচবিহার। 

শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্্র রায়চৌধুরী, জমিদার, কুণ্ডী, গোপালপুর, পো: শ্তামপুর, রঙ্গপুর । 

». প্রিয়নাথ দত্ব, এম, এ, বি, এল 0/9 ডাক্তার গঙ্গানাথ মিত্র, বর্ধমান। 
*». গ্রমথনাথ থান, শ্রামগঞ্জ, কুম্লাপুর, মেদিনীপুর । 



রঙ্গপুর-সাঁহিত্য-পরিষদের ২১ 

শ্রীযুক্ত পরেশচন্ত্র চক্রবর্তী বি, এ, ভাডিং হোষ্টেল, কলিকাঁত! | 

ডাক্তার 

পায় 

প্রিয়কাস্ত বিদ্ভারত্ব বি, এ, 0০81৮ 300-[731)900: ০ [১01109 সিরাজগঞ্জ 

কোর্ট, পাবনা । 
বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল, মালদহ । 

বরদাকাস্ত গাঙ্গুলী বি এল, দিনাজপুর । 

বেণীমাধৰ দাস, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

বিনোদবিহ।রী রায়, মালোপাড়।, রাজপাহী | 

বারেশ্বর সেন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটা-সুপারিণ্টেণ্ডেপ্ট-অব-পুলিশ গোয়াড়ী, 
কৃষ্ণনগর, নদীয়া! | 

ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্ধ্য উকাল, গাইবান্ধা । 

তগীরথচন্দ্র দাস মোক্তার, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর । 

ভবানন্দ সরকার, জোতদার, ফপিমারী, পোঃ গোনরাছড়া, কুচবিহার । 

ব্রজেন্জরনাথ রাফ ম]ানেগার, কাঞ্চনকাছা রী, পোঃ পত্বীতলা, দিনাজপুর । 

বিপিনচন্ত্র কাবারত্র-বিগ্ভালিধি রায়কালি, বগুড়া । 

বেণীমাধব মুখোপীধ্যায় জমিদার, পোঃ ভূতছাড়।, রঙ্গপুর। 

বিঞুওপ্রসাদ শ্মা, দলইপাও। কামাখ্যাপাহাড়, গৌহাটা, আসাম। 
বরদাগোবিন্দ চাকা, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর | 

বসস্তকুমার লাহিড়ী, বেলপুকুর, শ্তামগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

বিমলাটরণ সেনগুপ্ত, 15119191180 ড10$0719 011609, কুচবিহার | 

বিনোদ বিহাতী দাস, মুন্সেফা আদালত, গাইবান্ধ!, রঙগপুর | 

বসন্তকুমার চক্রবর্তী, হেড প্ডিত, দমদম! মধ্য ইংরেজী স্কুল, পোঃ পাঁচবিবি, 
জেলা, বগুড়।। 

বৈকুগঠনাথ সেন বি, এল বাহাছর, জমিধার, সৈদাবাদ, মুশিদাবাদ। 

অনারেবল রাজ! শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রবঞ্জন রায়চৌধুরী, কাঁশিয়াং, দার্জিলিং । 
শ্রীযুক্ত মণীন্দরচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদ।র, কুণ্তী সগ্চপুফরিণী, শ্তামপুর পো:, রঙ্গপুর | 

গায় 

র্ মন্মথনাথ মজুমদার, সেক্রেটারী সিয়াইল সারদাচরণ ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরী, 
হরিপুর পোঃ, পাবন|। 

থান মোজাঃফর হোসেন চৌধুরী, জমিদার, পালিচড়, পোঃ শ্তামপুর, রঙ্গ পুর । 

মহেন্দ্রনাথ অধিকারী, কাননগো, দীনহাট। কোচবিহার । 

মৃত্যুগজয় রায়চৌধুরী বাহাদুর, জমিদার, কুণ্তী সগ্থপুফরিণী, শ্ামপুর পোঃ এ। 
- মহেস্ত্রনাথ ঘোষ*131901 31208] ]1১3])906০97, সৈদপুর, রঙপুর। 

রায়চৌধুরী মনোমোহন বক্সী, জমিদার, কাচবিহার। 



২ নবম সাঁশ্বত্নরিক কার্ধয-বিবরণ । 

অধ্যাপক শ্রীমুক্ত োগীঞ্ঈনাথ সমাদ্দার বি, এ, মোরাদপুর, পাটন|। 

অধ্যাপক 

কুমার 

৪১ যাদবচন্ত্র দাস, পোঃ তুষভাগার, রঙ্গপুর | 

রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিষ্ভানিধি এম্ এ, এফ, আর, এ, এস ইতাদি, 

কটক কলেজ, কটক। 

যোীন্ত্রচনত্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল, উকীল, জজকোর্ট, বড়বন্দর দিনাজপুর । 

যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদর, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রঙ্গপুর | 

যোগেন্্নারায়ণ রায়চৌধুরী, জমিদার, হরিপুর, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর 

যছুনাথ রায় বি এল, বালুরঘাট, দিনাজপুর । | 

যতীন্ত্রকুমার রায়চৌধুদী, জমিদার, ফতেপুর ইটাকুমারী, পোঃ কালিগঞ্জ, 

রঙ্গপুর। 

বতীন্রমোহন সেন বি, এল, দিনাজপুর | 

ষছনাথ সরকার এম্, এ, পি, আর, এন, পোঃ মোক্নাদপুর, পাটন|। 
রাধাবিনোদ চৌধুরী, খোলাহা'টা, গাইবান্ধ!, রঙ্গপূর় | 
রজনীমোহন চৌধুরী, জমিদার, মৃজাপুর, দেউলপাড়! পোঁঃ, রঙ্গপুর। 

রজনীকান্ত চক্রবন্তী, উকীল, দ্রীনহাটা, কোচবিহার। 
রজনীকান্ত সরকার বি, এল, নীলফামারী, রগপুর। 

রজনীকান্ত নিয়োগী, মুদ্সেফী আদালত, নীলফামারী, রঙ্গপুর। 
রামকুমার দাস, দেওয়ান, ফতেপুর ষ্টেট, ইটাকুমারী, পোঃ কালীগঞ্জ, 

জেল! রঙগপুর। 

রামদ।স ঘটক পেস্কার, মুন্দেফী আদালত, গাইবান্ধ!। 

রণঞজিতচন্ত্র লাহিড়ী, এম্ এ, বি এল, পাবন|। 

রজনীকান্ত সরকার, পোঃ রামবাড়ী, মালঞ্চি, রাঁঞসাহী । 

রামচন্দ্র সেন, বি এল, দিনাজপুর । 

লক্মীনারায়ণ রায় কবিভূষণ, গে(পালরায়, পোঃ কাকিনা, রঙ্গপুর । 

শরচ্চন্্র সিংহ রায় জমিদার, রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ) রঙ্গপুর । 
শশিকিশোর চ্গদার বি, এল, পোঃ নওগা, রাজসাহী। 

শশীভূষণ ঠাকুর, পোঃ বরিয়!, রাজসাহী। 
শরত্কুমার রায় এম্ এ, দয়ারামপুর, রাজসাহী। 
শশিশেখর মৈত্রেয়, তালন্দ পোঃ, রাজসাহী। 
স্ুরেন্ুচন্ত্র লাহিড়ী, জমিদার, পো: নলডাঙ্গ।, রঙগপুর। 
সু্যযনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সব রেজিস্ট্রার, "দেবীগঞ্জ, জলপাইগুড়ী। 
সতীশচন্তর উট্টাটার্ধ্য উকীপ, নিঞফামারী, রঙ্গপুর 



রঙ্গপুর-নাহিত্য-পরিষদের ২৩ 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাচন্্র কবিভূষণ, দিনাজপুর রাঞ্বাড়ী পোঃ, দিনাজপুর । 
সতীশচন্দ্র নিয়েগী জমিদার, পোং আদমদীঘি, বগুড়|। 

দতীশচন্ত্র চক্রবর্তী, “সম্পাদক সাহিত্য-সমিতি” নবগ্রাম, পোঃ হেমনগর, 

ময়মনসিংহ । 

স্থরেন্্রচন্্র রায়চৌধুরী, জমিদার, কু, সছাপুষ্করিণী, পোঃ শ্তামপুর, রঙ্গপুর | 

স্থরেন্্রনাথ বকৃসী, জমিদার, ইনাতপুর, বড় তরফ, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী। 

সারদানাথ খান বি, এল, বগুড়]। 

সতীশচন্ত্র বড়ুয়া, জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, পোঃ আগমনী, গোয়ালপাড়। 

সুরেন্্রনাথ গান্ুলী, জমিদার, সব রেজিষ্টার, ডোমার, রঙ্গপুর। 

সারদাগোবিন্দ তালুকদার, পো: বাগ্ছুয়ার, চৈত্রকোল, রঙ্গপুর। 

সারদা প্রসাদ লাহিড়ী, পোঃ নূনথাওয়া, ভায়া ভিতরবন্দ। 

সতীশচন্দ্র গোস্বামী, মোক্তার, নওগাঁ, রাজসাহী। 

সারদামোহন রায়, জমিদার, হরিদেবপুর, রঙ্গপুর। 

হরেন্দ্রচন্্র লাহিড়ী, জমিদার, নীলফামারী, রঙ্গপুর ৷ 

হরিদাল পালিত, কলিগ্রাম, মালদহ। 

হরেন্্রকৃষ্ণ রায় এম্, এ, বি, এল, নায়েব, উলীপুর, রঙ্গপুর। 

হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, ববনপুর, পোঃ গোবিন্দগঞ্জ রঙ্গপুর | 

হরিপ্রসাদ অধিকারী, বিস্তাটারী, হরিদেবপুর পোঃ, রঙগপুর। 

হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ-বিগ্ভাবিনোদ, কলনকাটি, বরিশাল। 

€৫৯1১) পরিশিষ্ট 

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরষদের অনুগত 

ছাত্র-সভার দ্বিতীয় বাধিক কার্্য-বিবরণী 
১৩২০ বঙ্গাব্দ 

ভগবানের অপার অনুকম্পায় ছান্রসভ! ছুর্ধল হইলেও আজ ছুই বর্ষ ধরিয়া আপনার কর্তব্য. 

সাধনে বিন্দুমাত্র ক্রটি কয়ে *নাই। ১৩২১ বঙ্গাবে এই সভা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। 

পূর্ধব বংসরে সদস্তসংখ্যা ৭৮ গন ছিল। তাহা হইতে ১৮ জন বাদ দেওয়ায় সদশুলংখয! ৬* জন 



২৪ . নবম পাম্বংনরিক কার্ধ-বিবরণ | 

হয় এবং মালোচ্য বর্ষে পুনরায় ৬ জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়! বর্তমানে সদস্তসংখ্য। মোট ৬৬ জন 

দড়াইয়াছে। আামাদের ইচ্ছামত সদস্ত আমর!| রঙ্গপুরে পাই না। কারণ প্রায় সকল ছাত্রই 

সাহিত্য-সেবার প্রতি উদাসীন । 

মূল পরিষদের সম্পাদক এবং মামাদের গুরুস্থানীয় শ্রীযুক্ত স্থরেন্তরন্্র রায়চৌধুরী 
মহাশয়ের উপদেশমত আমর! সকল কাধ্য করিয়া উঠিতে পারি নাই বটে কিন্তু আশা আছে 
তিনি আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ হাত ধরিয়। লইয়৷ চলিয়াছেন তাহাতে আমর! শরীপ্বই 

আশানুরূপ কাঙ্জ দেখাইতে পারিব। | 

ছাত্র-সভার সুযোগ্য স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লপিতমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ- 

তার্থের সভাপতিত্বে এই সভার সাতটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভ্যদের মধ্যে অনেকে 

মাঝে মাঝে সভায় উপস্থিত হয়েন নাই, এ জন্য সভার কায ভালরূপে চলে নাই। আশা 

করি, আগামী বৎসরে সদন্ত ত্রাতৃবৃন্দ এ দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। আলোচ্য বর্ষের 

সাতটি অধিবেশনে ছয়টি প্রবন্ধ যথাক্রমে পঠিত হয়। প্রবন্ধ গুলির নাম__ 

১। মুসলমান শাপনে ভারতের অবশ! 

২। চরিজ্রগঠন ও মনুষাত 

৩। ছাত্র-সভার কার্য ও অনুসন্ধান 

৪। ছাত্র-জীবনের কর্তৰা 

৫। রামায়ণীয় কথা 

শ। অন্ুসন্ধান। 

আগামী বৎসরে যাহাতে এঁতিহামিক এবং নৈতিক প্রবন্ধ অধিক পরিমাণে পঠিত হয় 

তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্ট। কর! হইকেছে। গত ১৩২৭ সালের আষাঢ় মাস হইতে ছাত্র-পরিষদ 

“সাধনা” নাম একখানি হস্তলিখিত মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছেন। পান্রকাখানি নানা- 

কারণে সব্ধাগন্ুম্দর হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই বর্ষে সেখানি ত্রৈমাসিক করিয়া! যাহাতে 

প্রকাশ কর! যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর] হইয়াছে । এই পত্রিকা মাসিক অধিবেশনে 

পঠিত প্রবন্ধ এবং মৌণিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধদকল স্থান পাইবে। 

আলোচ্যবর্ষে অন্ুসন্ধান-কাঁধ্যে ছাত্র'পারষদ মুল সভাকে বিশেষরূপে সাহাধা করিতে 

ম। পারিণেও যাহ! করিয়াছেন তাহ! বিশেষ আশা গ্রদ। 

আলোচ্যবর্ষে শ্রামান পুলিনবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র সিংহ, শ্রীমান কালীপদ বাগছী 

এবং সম্পাদক সভাঁকে সংগ্রহকাধ্যে বিশেষরূপে দাহাধ্য করিয়াছেন। মুল সভার সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুজ্ঞ। এবং নির্দেশমত গ্রীক্মাবকাশে শ্রীযুক্ত চারু 

সিংহ, পুলিনবিহারী সেন এবং সম্পাদক সংগ্রহকার্ধ্য বহির্গত হইয়! কতকগুলি বিচিত্র থোদিত 

ঠক সংগ্রহ করিয় আনিয়াছেন। শ্রীমান কালীপদ বাগছী মহন্মদপুরের মীতারাম রায়ের 
বাড়ীর একখানি ইষ্টক, একটি চীনদেখীয় প্রাচীন রৌগ্যমুদ্রা এবং একথানি পুরাতন পুথি সংগ্রহ 



রঙ্গপুর-মাহিতা-পরিষদের ২৫ 

করিয়। দিয়! মূল সভাকে সাহাধ্য করিয়াছেন। যাহাতে সংগ্রহ কার্ধয আরও দ্রুত এবং শৃঙ্খল! * 

বঙ্গ হয় তজ্জন্ত ছাত্র-সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে নিয়লিখিত সদন্ত লইয়। একটি সমিতি গঠন 

কর! হইতেছে । আশা করি, উল্লিখিত সদস্যগণ তাহাদের কর্তব্সাধন করিয়! সভার মুখ- 

রক্ষা করিবেন। 

১। নগেন্দ্রনাথ সরকার €। চারুচন্দ্র সরকার 

২। মাথনলাল রায় ৬। তৃপেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

৩। কালীপদ বাগছী ৭ শচীন্ত্রচন্্র দাসগুপ্র 

৪। শ্ঠামাপদ বাগছী ৮। ভবশঙ্কর চৌধুর 

আশ! করি মূল সভার স্থযোগা সম্পাদক মহাশয় এই সভ্যবুন্দকে উপদেশ দিয়! সংগ্রহ- 

কাধ্যে নিযুক্ত করিবেন । গত বর্ষে ছাত্র-সভ। দিনাজপুর সাহিতা-সম্মিলনে, পাবন1 সাহিত্য- 

সম্মিলনে এবং কলিকাত। সাহিত্য-সম্সিলনে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন এবং আমাদের ছাব্র 

সভার গৌরবের বিষয় যে, এই সভার অন্যতম ছাত্রসদন্ত শ্রামান বৃন্গাবনচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 

কলিকাত! সাহিত্য সম্মিপনে প্রবন্ধ পাঠের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। 

সভার বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বার্ধিক অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে একজন উদ্যোগী 

সদস্য লোকাস্তর গমন করিয়াছেন। সংগ্রহকাধ্য শেষ করিয়। আসিয়! পুলিনবিহানী 

দেন রাজসাহী গমন করিয়াছিলেন। সেখানেই তিনি জলমগ্র হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। 

তাহার অভাবে সভ| মত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সভা তাহার স্বতিরক্ষার উদ্যোগ 

করিতেছেন। 

আমাদের আগামী বর্ষের কন্চারি-নিয়োগ কাঁধ্যটি এই সঙ্গেই সম্পন্ন হইয়া থা”ক। 
আগামা বর্ষের জন্য নিম়লিখিত কর্মচারী দ্ব় সর্ব সম্মতিতে কর্্মভার প্রাপ্ত হইলেন ;-- 

সম্পাদক £-- শ্রীমাথনলাল রায় 

সহঃ শ্রীর্ভবশঙ্কর চৌধুরী। 

রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষৎ সংশ্ষ্ট ছাত্র-সভার সদস্যগণের প্রতিভূম্বরূপে _ 

্রীনগেন্্রনাথ সরকার- সম্পাদক । 



২৬ নবম পান্ৎ্সরিক কাধ্য-বিবরণ | 

এগ” পরিশিস্ট 
বদান্ঘবর__বাণীসেবক মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাছরের করকমলে 

রঙ্গপুর-পাহিত্য-পরিষদের সদম্যরৃন্দের 

সশ্রদ্ধ উপহার। 
মহাত্মন্, উত্তরবঙ্গ তন্্রামুক্ত হইয়। যখন তাহার ক্ষুদ্রণক্তি সসঞ্ষোচে সাহিত্যক্ষেত্রে নিযুক্ত 

করিয়াছিল, তখন বঙ্গের অপর প্রান্ত হইতে আপনারই. আশ্বাসবাণী প্রথমে উচ্চারিত হইয়া 

তাহাকে সাফল্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর কারয়। দিয়াছিল। সেই জ্ঞানাভিষানের 

প্রথম পথপ্রদর্শক বাণী-সাধনার উপধুক্ত উত্তরসাধকের প্রতি গ্রীতিপূর্ণ পুজ। অর্পণের অবসর 

উপস্থিত হওয়ায় দীন সাহিতািকমণ্ডলী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন। সমগ্র ভারতের বিবিধ 

সদনুষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় পুরুষবর, তাহাদের অশ্তরের মন্তঃস্থল হইতে প্রদত্ত তক্তিপূর্ণ এই পুজা 
গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ করুন' 

পল্লীনিকেতনে বাণীর পর্ণকুটারে আজ যে সমস্ত মহার্থ রদ্ধের সচ্ান মিলিয়াছে, জীর্ণ 

পত্রনিহিত পৃথির পৃষ্ঠায় যে মহান ভাবের মভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে মায়ের, 

এই পর্ণ আবাসে মানের পাদক্ষেপ আর অসম্ভাবিত নহে । বর্ষে বর্ষে মাতৃভাগ্ডারের রত্বরাজি 

পরিদর্শন ব্যপদেশে উত্তরবঙ্গে বহু ভক্তসাঁধক পদীর্পণ করিয়! থাকেন। ইহাকেই এই 
বঙ্গ প্রান্তবন্তী নগণা পল্লীনগ্ররীর আকর্ষণের মুলীভূত কারণরূপে উল্লেখ করিতে আর দ্বিধা 

নাই। হেমুক্ততস্ত বাণীসেবক, পুণা কামরূপাধিষ্ঠিত এই বাণীপীঠের সংস্কারে আপনার সাধু 

ইচ্ছ! প্রযুক্ত হউক । দেশের দ্রিকে দিকে আপনার যেরূপ কীন্তিচিহন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 

তজ্ূপ এই বঙ্গোত্তর ভূমি, যাহার গ্রক্ষ্টাংশ আপনার পরিপোষণীয়া, তুভুপরিও যেন বাণীর 

একটি পৃত-মন্দির প্রতিঠিত হইয়া আপনার স্থৃতি চিরজাগরুক রাখিতে সমর্থ হয়। 
ধাঙ্ার কোষাগার পরার্থে চিরমুক্ত ছিল, প্রাতঃস্্রধণীয়! দানশীল মহারাণী শ্বর্ণময়ীর 

গ্রদর্শিত পথে বিচরণপুর্বক আপন বংশগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আপনারই আশাতীত 

করুণালাভে বঙ্গরাজধানীবক্ষে বঙ্গবাণীর জীর্ণকুটীর বিরাট সৌধে পরিণত হইয়াছে । আর 

উত্তরবঙ্গ-পরিষৎ দীনাহীনার স্তায় পর্ণকুটারবামিনী হইয়া! আপন অস্তিত্ব লোপ করিবে ইহা 

কখনই বাঞ্চনীয় নহে বলিয়াই আপনার কারণ পরম্পরায় মাতৃদ্বারে শুভাগমন হইয়াছে। 

এইক্ষণে এই শুভাগমন স্মরণীয় ও মাতৃজআশীর্বাদ অর্জনপূর্ববক সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া 

দেশহিতে ব্রতী থাকুন। দীন সাহিত্যিক মণ্ডলীর ভগবৎ সমীপে ইহাই এ্কাস্তিক প্রার্থন! | 

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ ভবদীয় চিরানুর 
রঙগপুর সাহিত্য-পরিষদের গ্রতিভূরূপে 

২১ বৈশাখ, ১৩২* বঙগাৰ সুকেজচন্্র রায়চৌধুরী-_সম্পাদক। 



রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষদের ২৭ 

রঙ্গপুর-মাহিত্য-পরিষৎ সংস্থষ্ট ছাত্রসভ1 কর্তৃক প্রদত্ত 

অভিনন্দনপত্র । 
যশোরাজিবিরাজিত বদীন্গণাগ্রগণা পরমবিষ্বোৎসাহী অনারেবল 

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাঁহাছুরের করকমলে 

একদিন যখন বঙ্গসাহিত্যের গগন নিবিড় জলদজালে আবৃত ছিল, খন কুস্ুমসৌরভ 

আমোদিত বনপ্রান্তরে অটবীশাখে বসিয়া অন্দুটস্বরে ছুই একটি পিক প্রাণের গান গাহিত, 
তখন আপনারই আঙীসবাণী-প্রবুদ্ধ নিপ্পন্দ প্রাণগুলি মহান্ভাবে উদ্বেলিত ভইয়! উঠিয়াছিল। 
মায়ের দীন কুটীর-প্র।ঙ্গণে আপনার কৃপায় টচ্চ সৌধ উখিত হইয়া আপনারই মহিম। প্রচার 

করিয়াছিল; শাঁপনারই অনুগ্রহ বর্ষণে উপেক্ষিতা জননী আজ বিশ্ববন্দিতা; কাঙ্গালিনী 

জননী রাঁজরাজেশ্বরী মুক্তিতে শোঁভমানা। তাই আজ নববর্ষের নৰজীবনোৎফুলল শিশু ছাত্র 

পরিষৎ তাহার নৰ বোৌধনের ঘট প্রতিষ্ঠাকল্পে আপন।কেই পুরোহিত পদে বরণ করিয়। গৌরব 

অনুভব করিতেছে। 

বঙ্গনাহিতা জগতে যখন ঘোর হাহাকার, মধুসছদনের দাতথা চিকিৎসালয়ে মৃত্যু, হেমচন্্র 

অর্থকষ্টে শীর্ণকাঁয়, ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার তুমুল শঙ্খনাদে স্বর্গ হইতে জাহ্ছবীর পৃতধার! 
যমুনার সহিত মিলিত হুইয়া ভারতী-কমলার অপূর্ব্ব ঙ্গমে যে নব-প্রয়াগতীর্থের স্থষ্টি করিয়াছে, 

সেই পবিত্র বারি সেচনে ভাষার পুষ্টি, সাহিত্যের উন্নতি সম্ভবপর হটয়াছে। আপনারই 

অজস্র কপ! আজ তপনরশ্মির মত দেশের সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত করিয় রাখিয়াছে; আপনারই 

মুকহন্ত তায় দরিদ্রের মনোরথ আর মানসপটে বিলীন হইতে পারে না। 

যে ভাষা জননীর পুজায় বঙ্গের বরেণ্য সাহিত্যসেবিগণ ব্রতী, বালক আমরা, নিতান্ত 
অশক্ত হইলেও উত্তরবঙ্গের কেন্দ্র সাহিত্যসভা রঙ্গপুর.পরিষদের অনুপ্রেরণায় সাহসে ভর 

করিয়া মাতৃপৃজার মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়াছি । হে যোগ্য পুরোহিত, আমাদিগের এঈ বাণী 
অচ্চনার পৌরোহিত্য চিরকালের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়! আমাদের আকুল আকিঞ্চন সফল 

করুন। আপনার পবিত্র সংসর্গফলে আমাদের উৎসাহ বন্ধিত হউক, নববলে বলীয়ান হইয়া 
যেন আমর! পৃজাম্পদ সাহিত্যিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি। 

ক্ষুদ্র বৃহৎ আপনার নিকটে তুগ্যরূপে গণনীয়, মুতরাং ক্ষুদ্রাদপিক্ষদ্র হইয়াও এই শিশু 

ছাত্র-পরিষৎ আপনাকে পৌরোছিত্যে বরণ করিতে সাহসী হইয়াছে । তাহাদিগের বরমাল্য 
গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ করুন। 

২* বৈশাখ। | রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

১৩২* বঙাব। ছাত্র সদত্যরন্দ। 



২৮ নবম পাঁন্বঘসরিক কার্যা-বিবরণ। 

দীনজন পালক অশেষ গুণান্িত পরম বিগ্বোৎসাহি 

মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী বাহাছুরের করকমলে 
রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের অনুগত বেলপুকুর পল্লী পরিষদের সদশ্তবৃন্দের 

প্রীতি-উপহার। 
মহোদয়! বঙ্গ-সাহিত্য-কাননে আপনার কপাবারি সিঞ্চনে যে স্বর্গীয় পারিজাত প্রশ্চুটিত 

হইয়াছে, তাহার অমর বাঁঞ্ছিত সৌরতে দিগদিগন্ত আমোদিত। দীন আমরা এরূপ মহৎ 
জনের সঙ্গলাঁভে কৃতীর্থ হইব মনে করিয়া সুদুর পল্লীভবন পরিত্যাগ করিয়া! আপনার দ্বারে 
সমাগত হইয়াছি। জানি আপনার দ্বার চির অবারিত সুতরাং আমাদিগের প্রবেশের বাধা 

জন্মিবার আশঙ্ক! নাই। 

যে পরিষদের বিজয় শঙ্খনাদে সমগ্র জগৎ ধ্বনিত হইতেছে, যাহাব পদতলে বসিয়। কণ্ত 

ভক্তসাধক ধ্যানস্তিমিত লোচনে, বঙ্গবাণীয় পদযুগল চিন্তা করিতেছেন; সেই পরিষদের 

ভাগার, পল্লীর বনলত! সমাচ্ছাদিত জীর্ণ কুটীর হইতে সমাহৃত অমূল্য রদ্বরাজির দারা 

গ্রধানতঃ পরিপূর্ণ । বধঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ ইহা! সর্বাগ্রে ধারণ করিয়। আমাদিগের ন্যায় 

একটি নগণ্য পল্লীতে উহার প্রথম পল্লী-শাখার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাই আজ আমর! 

মহতের সংসর্গে অতিমহতের সন্গিকটবর্তী হইতে সাহস করিয়াছি। 

হে সমদর্শী কর্তা পুরুষ! নগরের উচ্চ প্রাসাদ হইতে আপনার করুণ দৃষ্টি পল্লীর পর্ণ- 

কুটারে নিপতিত হউক। ইতিহাসের ধ্বংসোমুখ উপকরণগুলি মায়ের শ্যামল অঞ্চলের অগ্থরাল 

হইতে ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত হইয়া লোক লোঁচনের বিবয়ীভূভ না হলে, বাঙ্গালীর চিরকলম্ব 

মোচনের আর কোন প্রকৃষ্ট পন্থ। নাই। 
বের বরেণা সাহিত্যিকগণের রচিত শুর বাঞ্চিত কত রমণীয় কুম্ুম মালিক। আপনার 

ক%্দেশ সুশোভিত করিয়াছে; আজ আমর। আপনার সেই পবিত্র কণ্ঠে বনস্থলী হইতে 
চয়িত বনপুশম্পের অকিঞ্ৎকর মালা ভক্তিভরে অর্পণ করিতেছি । হে ক্ষুদ্রবৃহতে তুলাদশি 

দীনশরণ মহাপুরুষ! আমাদের পল্লী সুলভ অকৃত্রিম গ্রীতির নিদর্শনরূপে উহ গ্রহণপূর্ব্বক 

আপনার কর্ম জীবনের কোন এক ক্ষুত্্র গ্রদেশে অচিরপ্রন্থৃত শিশু পল্লী-পরিষদের স্্বতি 

বহন করিয়! লইয়! ষাউন। 

২১ বৈশাখ, | ভবদীয় বেলপুকুর পল্লী পরিষদের প্রতিত্ৃরূপে-_ 

১৩২৭ বলা । শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী-সম্পাদক। 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ২৯ 

ণ! ? পরিশিষ 

পরম বিগ্যোৎসাহী বঙ্গহিতব্রত সত্যনন্ধ স্থশাসক মহাঁমান্ত সদাশয় বঙ্গীয় গভর্ণর 

ভ্রীল শ্রীযুক্ত রাইট অনারেবল 

টমান ডেভিড ব্যারণ কারমাইকেল 
জি, সি, আই, ই; কে, সি, এম, জি মহোদয়ের করকমলে 

প্রাগ্জ্যোতিষাধিঠিত রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের দীন সদন্তবুন্দের 

অকৃত্রিম প্রীতি ও ভক্ভিপুর্ণ 

শউঞ্পহ্হান্ £ 
পুরাণপ্রথিত প্রাগ্জ্যোতিষ ও জ্ঞানবরেণ্য বরেন্ত্রভূমির সন্ধিস্থলে আপনার শুভপদার্পণে 

এই বিদ্বৎংপরিষদের দীন সদস্তবুন্দ আনন্দোৎফুল হুইয়াছেন। 

সুশুভ্র হিমাচলের পাদলগ্ন এই পুণ্যভূমির চিরোজ্জলবক্ষে আদি আর্ধ্যযুগে প্রাগজ্যোতিষ 
ও কামরূপপ্রেরিত আগম-নিগম ও জ্যোতিষের বিমলজ্যোতিঃ প্রথম প্রতিফলিত হইয়। সমগ্র 

ভারতে বিকীর্ণ হইয়াছিল। মধাযুগে বঙ্গবিতাড়িত বৌদ্ধসভ্যতার অস্তিমকিরণ এই বঙ্গ- 

গ্রান্তদেশে চিরনির্বাপিত হইয়! হিমাচলের পরপারবর্তী মহাচীন ও জাপান উদ্ভাসিত করিয়া! 

ছিল। পরিশেষে ইসলাম অধ্বচন্দ্রের উদয়াস্ত এবং ব্রিটিশ অভ্যুদ্য়ের অস্ভূতপূর্ব্ব আলোড়ন 
এই ক্ষেত্রোপরি স্থায়ী রেখাপাত করিয়! ইতিহাসে ইহাকে স্মরণীয় করিয়াছে। বিশাপকার 

লৌহিত্য, ত্রিজ্রোত। এবং পুণ্যসলিল! অধুনা শৈবালশৃঙ্খটিত! ক্ষীণকায়া সদানীরার তরঙ্গে 

রঙ্গে সেই সকল অতীত কাহিনী আজও ব্যক্ত হইতেছে। 

অবশ্য জ্ঞাতব্য এবখিধ অতীত কাহিনীর উপরিভাগ হইতে বিশ্বৃতির সমষ্টিভূত ধুলিকণ! 
ক্রমে অপসারিত করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের পুষ্টিসাধনবূপ মহাত্রতে দীক্ষিত দীন পারিষং- 

প্রসঙ্গ মহোদয়ের হ্তায় অনুসন্ধিৎস্থ সম্নিধানে উপেক্ষিত হইবে না ভাবিয়! সে তাহার অশেষ 

দৈন্ত সত্বেও ভবৎসমীপে উপনীত হওয়ার এই অপুর্ব সুযোগ ত্যাগ করিতে পারে নাই। 

হুঙ্ষাদর্শী বহুগুণাধার প্রজারঞ্জক রাজপুরুষ! আপনি বঙ্গের শাসনদণড গ্রহণের অচিরকাল- 
মধ্যে দেশের গুফকণ সরস করিয়। দিয়! স্বাস্থ্োক্পতির পথ উদ্মুক্ত করিয়াছেন, কর্ষণসহায় 

গোকুলের ক্রমাবনতিতে বঙ্গলক্্মীর পরিপূর্ণ ভাণ্ডার শুন্তগর্ভ হইতেছিল, আপনি তাহার 

প্রতিকারকল্পে রাজকোব উদ্মুস্ত করিয়৷ দিয়াছেন, দেশসমৃদ্ধির মুলীতৃত কৃষি, শিল্প ও 

বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে আপনার উৎসাহদান দেশবালী নিত্যই লক্ষ্য করিতেছে । সর্বাপেক্ষা 

আপনার অনাবিল অন্ুকরণযোগ্য সদা প্রকল্প অমািক ব্যবহারে দীন প্রঞ্াপুঞ্জ মুগ্ধ ও দেশে 



৩০ নবম লাশ্খমরিক কাধ্য-বিবরণ। 

শাস্তি বিরাজমান । অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত জনস।ধারণের মধ্যে ভূরিপরিমাণ জ্ঞানালোক 

বিস্তারের সুবাবস্থা করিতে আপনি সতত সমুৎ্স্বক | 

দেশ ও জাতির গৌরব এবং মহত্ব জাতীয় ভাষার উৎকর্ষের দ্বার। নির্ণাত হয়। ইহ! 
সম্যক উপলব্ধি করিয়া জননীক্রোডস্থিত বঙ্গভাষার বাকৃক্ষ,রণে গৌড়সিংহাসনাধিঠিত স্বশাসক 

সুলতান হুসেন প্রমুখ গৌড়েশ্বরগণ প্রভূত উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষ। ভাহাদ্দের 

প্রবন্তরে কমনীয় কাব্যময়ী মুর্িতে জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিল; কর্ম্মনিপুণ ব্রিটনবাসীর নিপুণহস্তে 

ভাষার গগ্ভময় জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ-মুন্তি প্রকট হইয়াছে । এক্ষণে ইহার ক্রমোন্নতি 

দেশশাসকগণের উৎসাহদানের উপরেই নির্ভর করিতেছে । আনন্ের বিষয় এই যে, আপনার 

সর্তোমুখী সকরণদৃষ্টি ব্গভাষার পুষ্টিসাধনে ইতিমধ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বঙ্গরাজধানীস্থিত 
বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষৎ এবং পূর্ববঙ্গের সারন্বত-সমাজ রাজ প্রসাদ লাভ করিয়া আপনার 

সাহিত্যান্নুরাগের সাক্ষাদান করিতেছে। 

এক্ষণে প্রাগজ্যোতিষাধিষঠিত এই দীন পরিষদের ক্ষুদ্র উপহার এ্রহ্ণপুর্বক আপনার 

কর্মবাহুল্যের মধ্যে ইহার শ্থবতি বহন করিলে দীন সাহিত্যিকবুন্দ কৃতার্থ হইবে। 

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিধদের সদশ্যবৃন্দের প্রতিনিধিরূপে 

শ্রীকিরণচক্জ্র দে--সভাপতি 

শীস্থরেন্ত্রচঙ্জ রায়চৌধুরী _-সম্পাদক 

শনিবার, 

২৯শে কার্তিক, ১৩২০ বঙ্গাব। 
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বঙ্গীয় গভর্ণরবাহীছুর কর্তৃক সভা -সন্বন্ধে লিখিত মন্তব্য | 
শ্রীযুক্ত গুলে সাহেবের পত্রের অনুবাদ । 

আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিতে আদিষ্ট হুইয়াছি যে, গত ১৬ই নবেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত 
গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের রঙ্গপুর পরিদর্শনকালে তাহার জন্য রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

ষে প্রদর্শনী খোল হইয়াভিল তাহ! দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। প্রদশিত 

দ্রব্যাদি দেখিয়া শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল্ মহোদয় রঙ্গপুর-সাইইত্য-পরিষদের সমস্তগণের 
প্রত্বতত্বোদ্যাটনের একা গ্রত৷ ও আস্তরিকত| বিশেষরূপে হৃদয়জম করিয়াছেন। পরিষং-প্রদত্ত 

পুস্তকাবলী উপহার পাইয়া তিনি অত্যন্ত সম্তষ্ট হইয়াছেন। জর্ড কারমাইকেল্ উক্ত সাহিত্া- 
সভ। ও তাঁহার সদশ্কগণের কর্ম্মস।ফল্য কাঁমন1 করেন। | 



রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

“৮ পরিশিস্ 
সন ১৩২০ সালের আয়-ব্যয়"বিবরণ 

আয়। 

প্রথম শ্রেণীর টাদ। ৫৪১২ 

দ্বিতীয় শ্রেণীর চাদ ৪২৩1৯ 

গ্রবেশিক৷ ৫. 

সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলীর মুল্য আদায় ১৭৭ 
বগুড়। ইতিহাসের মুল্য আদার ১॥* 
ভি, পি, কমিশন আদায় ১৩1৩/০ 
গৌড়ের ইতিহাসের মূল্য আদায় ২1০ 
গৃহনির্দাণ তহবিল ১৪০০২ 

্রন্থপ্রকাশ তহবিল ২৩ ২ 

বাধিক আধবেশনের সাহাধ্য ৭০২ 
এককালীন প্রাপ্তদান ২৫০৬২ 
গচ্ছিত টাকার সুদ আদায় ৪৫০ 

গৌরীপুর কার্য্যবিবরণ প্রকাশের 
ব্যয় আদায় ২১৪।/, 

গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত ১১০২ 
সত্যনারায়ণের পাচালী প্রকাশ ২০২ 
নরেন্দ্রনাথ বকৃসীর স্থৃতিরক্ষ। তহবিল ৫০২ 

রামমোহন রায়ের স্থৃতি তহবিল পৃ. 

পত্রিকার মূল্য আদায় ২২%ৎ 

বর্ধা্টকের কার্ধযবিবরণ-মুদ্রণব্যয় আদায় ৬৫২ 

মোট-_ ৫৭১৮।৮৩ 

গত বৎসরের তহবিল-_- ৭১৬/* 

একুন-- 

বাদ খরচ--- 

৬৪৩৫1%৩ 

১৮৬৪৪০৮/৩ 

৪৫৭৪০/৪ 

মঃ চারি হাজার পাঁচশত সত্তর টাক! 
বার আন! মাত্র। 

স্বাঃ শ্রীঅক্পদাচরণ বিচ্ালঙ্কার-_ 
সহকারী সম্পাদক। 

স্বাঃ শ্রগ্রভাসচন্্র ঘোষাল-_ 
* ভিসাব-রক্ষক। 

৩৩ 

ব্যয়। 
দপ্তরসরঞজামী ১৫।১/৯ 
ডাকব্যয় ১৮ ৭|১/৬ 

আসবাব খরিদ ৫২1৮৯ 
যাতায়াত ব্যয় ৭/৬ 

গ্রন্থাগারের বায় ১।/৬ 
কামাথ্য। সম্মিলনের কার্ধ্যবিবরণ 

প্রকাশ-বায় ১৩৭৮৬/৩ 

বাধষিক অধিবেশনের ব্যয় ৬৭। /৬ 
কর্পূর্তব প্রকাশব্যয় ১১/৭ 
পন্িক। প্রকাশব্যয় ৪২৮০৯ 
অদ্ভূতাচার্যের রামায়ণ প্রকাশ বায় ৩৮৯ 

বেতন ব্যয় ১৯৩1০ 
ইরসাল মুলসভ। ৪২৫15 
রঙ্গপুর ইতিহাস গ্রকাশ ব্যয় ১১৩/৩ 
দিনাজপুরসন্মিলন ব্যয় ১৭।৩ 
চিত্রসংগ্রহ ব্যয় ৩1/ 
কামাখ্যা-সাম্মলন বায় ৬ 

মালদহ-সন্মিলন ব্যয় ১1%০ 
বিশেষ অধিবেশন ব্যয় ৪ 
আহ্কিকাঁচারতবাবশিষ্ট গ্রকাঁশব্যয় 1০০ 
মুদ্রাসংগ্রহ বায় ৪২. 

মালদহ কার্য্বিবরণ-প্রকাশ ব্যয় ৫/০ 
বাজে বায় ৪1৬ 

গভর্ণরসাছেবের অভ্যর্থনা বয় ৬৯/৩ 
নামকোষ-প্রকাশ ব্যয় ॥০ 

বিবিধ মুদ্রণব্যয় ৬৩ 
পাবনাসম্মিলন বায় ১৩৪৬ 
চিত্রশালার ব্যয় 81/৬ 

ভিরেউরসাহেবের পরিদর্শন ব্যয় ১৩/৯ 
দিনাঞ্পুর কার্য্যবিবরণপ্রকাশ ব্যয় ৬৬ 

7 ১৮৬৪।%৩ 

হিসাব ঠিক আছে। 
স্বাঃ শ্ীদীননাথ বাগছী 

স্বাঃ শ্রীকুপ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় 
আর়-ব্যয়-পরীক্ষক | 



৩৪ নবম দাশ্বংলরিক কার্ধয-বিবরণ | 

বিশেষ তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ 

১৩২০ বঙ্গাব। 

আয় 

প্রথম শ্রেণীর সদম্কগণের নিকট হইতে 

টাদ। আনায় ৫৪১ 

প্রবেশিক! ৫২ 

৫৪৬. 

বিতং-- 

আয়-- ৫৪৬২. 

ব্যয়” ৫২৫1৬/৯ 

২০।৩ উদ্ধ তত 

মবলগে কুড়িটাক। আট আন! 

তিন পাই মাত্র। 

সাধারণ তহবিলের উদ্ধত্ত ৪৫৫০৬, 

বিশেষ তহবিলের উদ্ধ তত ২০।৩ 

মোট উদ্ধত 8৫ ৭০৮০ 

মবলগে চারিহাঞার পাঁচশত 

সত্তর টাকা! বার আনা মাত্র। 

| ব্যয়। 

মূলসভায় ইরসাল 

১৩১৯ চৈত্র পর্য্স্ত হিসাব শোঁধ ১৭২৮৩ 

১৩২৭ সালের জন্ত ২৫২৬/৯ 

শাখালভার প্রাপ্য প্রতি টাকায় 

..॥* হিসাবে ২৭৩২ 

৫২৫1৩/৯ 

তন্ববিল বিতং 

লোন অফিস স্থায়ী আমানত ১৭**২ 

তর অস্থায়ী 

রঙ্গপুর-ব্যাস্স্থায়ী ২০০০২ 

এ অস্থায়ী ৭৪০২. 

জিম্বা৷ সম্বাদক ১১৮৮৬ 

জিম্বা সচঃ-সম্পাদক ৩/১/৬ 

8৫৭১19 



র্গপুর-সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা 
(ত্রৈমাসিক ) 

নবম ভাগ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ১8৮2 
রঃ রি 

শ্রীতবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাবা-ফ্যাকরণভার্থ, পত্রিকা শী. 
ইডি 

াপপাশাশা পপািস্পী শত 

রঙ্গপুর | 
( রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্যযালয়' হইতে বব রায় * 

কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন সহকারীসম্পা্ক কর্তৃক প্রকাশিত ) 
ৃ তা 

( গ্রবন্ধের মত্তামতের জন্য লেথখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী ) 

নুচা 
বিষয় লেখক পৃ্া 

১। শঙ্করদেব 'শ্রাউমেশচন্ত্রদ্দে ৪৭ 
২। কামরূপ ইতিহাসের উপকরণ, আনগেন্দ্রনাথ বন্থু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ব ৮২ 
৩। বঙ্গের পালরাব্রগণ শ্রীকালীকাস্ত বিশ্বাস ৯২ 
৪) নারায়ণদেবের বংশভত্ব  প্রীবিরজাঁকান্ত ঘোষ বি, এ ১০৯ 
€। স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীবিপিনমোহন সেহানবীশ 

কয়েকটি কথা রায় সাহেব ১১৭ 
ও। উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যতত্ব . জীকেশবলাল বন ১২৩ 
৭। পৌগু,বর্ধন নগরের মহাস্থান € 

নাম হইবার কারণ কি আ্ীপ্রভাসচন্ত্র সেন বি, এল্ ১৩৮ 
 পরিশিষ্ট-নবম বাধিক অধিবেশন ও ; 

দশম বর্ষের কা্ধযংবিবরণ ১৪৬ 

কলিকাত।' 
৯, বিশ্বকোয-লেন বাগ্বাজার, 
বিশ্বকোষ প্রেল 

শ্রীন্নাখালচন্্র মিত্রহ্থারা-মুদ্রিত। 
১৩২২ বঙ্গান্দ। 

বাধিক মুলা ৩২ টাকা] :*..:. [ডাকষাণুল1%* আনা। 
,.. ঙ্গপুর- -সাহিত্য-পরিষুদের সদস্তগণ, বিষ্বামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে 

্ এই পঞ্জিকা পইিবেন। 
&কোনও সদন্তের ঠিকান। পরিবর্তন ঘটিলে অগৌপে জানাইবেন। টা 



সত লল-স্পক্ভিজ্নাদ্টি গীল্হালভ্লী ! 

১। চঞ্চিকাবিজয়। ( মহাঁকাঁব্য ) 

রঙ্গপ্যারের কবি দ্বিজ কমললোচন কৃত শক্তিবিষয়ক আদিগ্রস্থ | 
ডিমাত ৮ দেদী আকারর প্রায় ৫০* পগায় মন্পূর্ণ এই আশুহত উপাদেয় স্টীক গ্রন্থের অর্দমূল্য কাগজের 

মলাট 1* শান!) টৎকৃষ্ট বাধাই কর! %* আনা । ধাচাদের আবশ্ * হইবে পর লিখলে ভিঃ পিঃ ডাকে 

প্রেরিত হইয়া! থাকে। 

২। আঁহ্্িকাচারতন্ত্রাধশিস্ট | 
কোঁচনিহার।ধিপতির পুর্ব রাজমন্ী স্বর্গীয় শিবঠসাদ বকপী মহ শয়ের শঙ্কলিত "আফিকীচারতত্বাবশিষ্ট" 

নামক একখানি অধ্নিব £ তগ্র্থ তৎপাঁজ শযুক্ত প্রদদারঞ্জন বকমী মহাশয়ের সম্পূণ সাহাধ্যে পণ্ডিত শ্রীযু্ত 
কোঁকিলেখর বিদারক গন, এ মহাশয়ের সম্পাঁদকতায় এই সভা হইছে পুনমুর্িত হইয়ছে। সভ্যেতর 
ব্যক্তিগণের পক্ষে মূল্য ॥* আন মাএ । 

২ 2১ ০০ ৩। গৌড়ের ইতিহাগ।  গ্রথম খণ্চ। (হিন্দুরাঁজত্ব ) 

মালদহের সুযোগ্য পগ্ডিত শুক রঙ্গনীকান্ত চক্রবত্তাী মহাঁশংয়র লঙ্কলিত, এই ইতিহাসগ্রস্থ সভার 
রস্থাবলীভুন্ত হইহা মুদিত হঃয়াছে। মুলা কাগর্গের মলাট ৫* এবং হচ্দর বাধাই করা ১ টাকা। 

০ ছি ৮14 ০42 ্ ৪1 রস্গপুদ্রে ইতিহাস, প্রথম ভাগ ( যন্স্থ ) 
রঙ্গপুর ডিস্তীট বোর্ডের সাহাযো এই এন মা হইছে লঙ্কলিত চভয়। প্রকাশিত ও সচ্যগণের মধো 

বিনামুলো বিতরিত হইবে । ১৯১০-১১৩২ আন্দে এই গ্স্তের ম্রণব্যয় অধো প্রাগুক্ বোর্ড ৫০৭ পাঁচশত 

টাঁক। সাহাধা করিয়াছেন। এগ গুহ্থে রঙ্গপুবের বাধতীয় পুরাহহ ও সধিবাণিজয।দির ধিবরণ চিরাদি সহ 

প্রবা।শিত হইবে । 

ৰ ৫1 বগুড়া_সেরপুরের উত্তিহাস | 
বঙ্গের হুলেখক শীণুক্ত হরগো টাল দান কু মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ॥* আট আন! মাত্র। 

৬। মঙ্গীশপুষ্পাঞ্জলি। 
বগুড়ার ভক্তুকনি লীকাগগণ্য পর্গায় গোবিন্দচন্দ চৌধুরী মহাশয়ের অপ্রকাশিত সীধনসঙ্গীতগুলি সংগৃহীত 

হইয়। ভীহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহাধ্যার্থ মহ! কর্তৃক প্রকশিত হইয়াছে । এই ভ্ুক্তকবি ও তাহার 
লঙ্গীতের পরিচয় বঙ্গবাথামারেরই অবিদিত না । 'আঁশা করি, কবিবরেব প্রতি সন্মানপ্রদর্শনার্থ ও তাহার 

পরিবারবর্গের সাহাধ্যপলপে প্রশেকেই নগদমূল্য * আন! মাত্র দিয়। এই খ্রন্থখানি ক্রয় করিষেন। 

১ ৭1 বুড়া ইতিহ্ান। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) 
পীযুত প্র্ানচন্্র সেন বি, এল মহাশয়ের রচিত, এই গ্রন্থে সমগ্র বগুড়ীর যাবতীয় বিবরণ গ্রন্থকার কর্তৃক 

বিশ্বীতভীবে সঙ্কলিত হইয়াছে । মুলা %* ও ১1 এই সভার সভ্যগণে পক্ষে 1%* ও 1”* আনা মাত্র। 

৮। পালিপ্রকীশ-- শ্ীবিধুশেখর ভট্টাচার্ধ্য শাস্ত্রী প্রণীত । 
মূল্য ২৪*, বাঁধান ৩২ টাকা; প্রবেশক, পালি পাঠ।বলী ও শব্কোষ সহ, পাঁলিশিক্ষার উপযে।গী উৎকৃষ্ট ও 

নুবৃহৎ গ্রন্থ প্রা সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। 

৯ | অস্তুতাচার্ষের রামায়ণ ( আদিকাঁ) 
উত্তয়বঙ্গের এই হবৃহতৎ রামায়ণ দিঘাপতিয়ার স্থহোগ্য সাহিত্যসেবী রালকুমার এযুক্ত শরৎকুমার রায় 

এম, এ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে ও গৌড়ইডিছাসপ্রপেত। শ্রীযুক্ত গিত রজনীকান্ত চক্রবত্তী মহাশয়ের 
সম্পাদকতায় বিশকো যন্ত্রে মুদ্রিত হুইয়াছে। কেধ আদিকাও্ই রয়েল আটপেলী আকারে ৩৫ করার 
লমাণ্ড হইয়াছে। সভ্যঙ্জণ বিনামূলো পাইবেন। সত্যেতক়্ ব্যক্তির পক্ষে আদিকাণ্ডের মুল্য ১. টাক মত্র। 



রঙ্গপুর-মাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা 

রা 
০ ( হৈমামিক ) ভি 

রং 0 

নবম ভাগ। 

|ভবানীগ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ করুন 

সম্পাদিত। 

রঙ্গপুর। 

১৩২১ বঙ্গাব্। 

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কাধ্যালয় হইতে 

শদেবেন্্রনাথ রায় কাব্যতীর্থকবিরঞ্জন কর্তৃক 

প্রকাশিত । 
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নবম ভাগ পত্রিকার পৃষ্ঠা-নুচী 

প্রবন্ধের নাম লেখক পৃষঠ। 

অসমীয়া গ্রস্থ-বিবরণ শ্ীউমেশচন্ত্র দে ১ 

উত্তিদ__-তাছার উপকরণ ও বর্ধন শ্ীআান্তুতাষ লাহিভ়ী বি, সি, ই, খ 

সভাপতির অভিভাষণ শ্হয়গ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই ১৭ 

( চি্শালার ভ্বারো দঘাটনকাঁলে ) 

বনমালদেবের তাম্রশানন অধ্যাপক শ্ত্রীপক্মনাথ বিছ্বাবিনোদ তত্বসংস্বতী এম,এ ৩৩ 

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা৷ শ্রবৃন্দাবনচন্ত্র ভট্টাচার্ধ্য বি, এ ৪১ 

শঙ্করদেব প্রীউমেশচন্দ্র দে ৪৭ 

কামরূপ-ইতিহাসের উপকরণ প্রীনগেন্্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৮২ 

বঙ্গের পালরাজগণ প্রীকালীকান্ত বিশ্বাস ৯২ 

নারার়ণদেবের বংশ-তত্ব প্রীবিরজাকাস্ত ঘোষ বি, এ ১৪৯ 

স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা শ্রীবিপিনমোহন সেহানবীশ (রায়সাহেব) ১১৭ 

উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যতত্ব শ্রীকেশবলাল বনু ১২৩ 

পপ বর্ধন নগরের মহান্থান নাম হইবার কারণ কি লীগ্রভাসচজ্্র সেন বি, এল্ ১৩৮ 

পরিশিষ্ট--নবম সাম্বংসরিক কারধা-বিবরণ ১-_৩৪ 

নব্হ-যার্ধিক অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরপ ও 

দশম বর্ষের কার্য্য-বিবরণ ১৪০ 





শঙ্করদেব। 

তৃতীয় প্রবন্ধ 

স্বাদশ বংসপের পর শঙ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আনিয়াছেন। জোষ্ঠকে গৃহাগত দেখিয়! 

বনগঞ্। গিরি আনন্দে উৎফুল্ল হইল্৷া উঠিলেন ও জামাতা! হরির সহিত অগ্রগামী হইয়া 
তাহার চরণবনদনা! করিলেন । খুল্লপিতামহগণ সত্বরপদে তাঁহাকে দেখিতে আলিলেন। 
তীর্থ-ভ্রমণ দ্বারা পবিত্রদেহ শঙ্কর তাহাদিগকে নমস্কার করিতে উদ্তত হইলে তাহারা 

বারণ করিলেন £-- 

নমস্কার করিবাক কেহ নিদিলস্ত। 

সাধুবাদ করিয়া সাবটি ধরিলস্ত। 

শঙ্কর শ্রক্ষেত্র হইতে আনীত প্রসাদ গৃহে গৃছে বিতরণ করিলেন। সেই প্রসাদ 

গ্রহণ ও আক্ষেত্রের মছিমা শ্রবণ করিয়া! পিতামহুগণ ধন্ত ধন্য করিতে লাগিলেন। 

শঙ্করের জ্ঞানালোকদীপ্ত ও পবিভ্রতামণ্ডিত উন্নতদদেহ পিতামহুদ্দিগেরও সম্তরমের উদ্রেক 

করিল। 

বনগএা গিরি জামাতা হরির গৃহে ছিলেন। শক্করদেব ফিরিয়া আসিলে পর 

গৃছে আসিয়। শশবান্তে গৃহোপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তীর্থ-বাত্রাকালে 

শঙ্কর সমস্ত সম্পত্তি বিলাইয়! দিয়া গি্লাছিলেন_-অনেকগুলি ধেনু খুল্পপিতামহদিগকে 

দিয়াছিলেন। বনগঞ্া গিরি ন্বয়ং গোচারপের মাঠে গিয়া বাছিয়া বাছিয়া গাভী 

খেদাইয়! আনিতে লাগিলেন। রাখালেরা বাধা দিলে তিনি ক্রোধান্ধ হুইয্ একটি 
রাখালকে অস্ত্রাধাতে নিহত করিলেন। এই ছুক্ষন্মেরে অন্ত দয়ার্র-হাদয় শঙ্কর তাহাকে 

যথোচিত ভত্সনা। করিলেন। পিতামহুগণ এই সংবাদ পাইয়া শঙ্করের আবশ্যক বনু 

দ্রব্যাদি শ্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ করিলেন। এতন্মাত্রেই তাহারা তু হইলেন না। পুনরার 

বিবাহ করিয়া গাহস্থা-ধর্মশ পালনের জন্ত ঠাহার!। শঙ্করদেবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। 

শক্করদেব তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পরিপয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর যৌতুক- 
স্বরূপ বহু ধন লাভ করিলেন। পিতামহগণ তাহার আবিক1-নির্বাছের বন্দোবস্ত করিয়। 

দিতেও বিস্বৃত হইলেন না। তাহারা-_ 

একশত তন্ত্রপিরি দিয়! তাক্ক অধিকারী--. 

শন্বরক পাতিল গোমস্ত। | 

কিন্ধ-__ শঙ্করে জামাইক মাতি বুলিল! সাদরে জাতি 

তুমি চচ্চিবাহা! তস্ত্রিগপণ। 



৪৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

পড়িলোহো! শাস্ত্র দুথে গৃহক বসিয়া! সুখে 

করিবোছে। অর্থক বিচার ॥ কঠভৃষণ ১৬ পৃঃ 

শঙ্করদেবের খুল্লপিতামহ জয়ন্তের পুজ শঠানন্দ ; ততপুজ জগদানন্দ ( পরে রাম 

রায়) শম্করদেবের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন । ইনি অতি স্তুপপ্ডিত ও কাব্যামোদী। শঙ্কর- 

দেবের শান্সচর্চার অভিলাষ শুনিয়া! জগদানন্দ কহিলেন “দাদা, যদি তুমি অনুমতি কর, 

আমার বাড়ীতে একটি দেবগৃহ (১৯) নিম্মাণ করি; তথায় নির্জনে শাস্ত্রালোচনার বিশেষ 

ন্ুবিধা হইবে ।” শক্করদেব সানন্দে সম্মত হইলেন। রামরাম গুরুও ইহাদের সহিত 

মিলিত হুইলেন। দেবগৃহ নির্পিত হইলে পর তথায় প্রাত্যহিক শ্রীমন্তাগবত-চচ্চা ও 

কৃষ্ণ-কথানাপ আরস্ত হইল । 
তৎকালে আসামে ধর্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, কবি রাম রায় (২৯) তত্প্রণীত 

“গুরুলীল1” এরান্থে তাহা! এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন £-- 

কামাথ্য। দেবীর রাজ্য কামরূপ নাষ। 

চারি জাতি যথেষ্ট গ্রবর্তে অনুপাম ॥ 

রজক নাপিত ধোব৷ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শৃ্র। 

ইত্যাদি জাতির কিছু নাহি চল ছিন্ত্ী॥ 
আনদেশে নিজ বৃত্তি মাত্র আচরয়। 

বালক জন্মিলে দাহা নাড়িক ছেদয়॥ 

শিবচুর্গী গ্রামদেব পুজয় সতত । 

হরিভক্তি করস্ত। নাহিক ই রাজ্যত ॥ 

দৈত্যারি ঠাকুরও আসামের তদানীন্তন অবস্থাবর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন £-_ 

ই দেশত পূর্বকালে নাছিল ভকতি। 

নান! ধর্ম-কম্দ লোক করিল সম্প্রতি ॥ 

নান। দেব পৃজয় করয় বলিদান। 

হাস ছাগ পার * কাটে অসংখ্য প্রমাণ ॥ 

তপ জপ যজ্ঞ দান তীর্ঘন্নান করে। 

স্বর্গ নরকত আয়াধাত করি মরে ॥ 

শাতা ও ভাগবতচর্চা করিতে করিতে শক্করদেব ভাবিতে লাগিলেন $__ 

(১৯) ইহাই আদামে 'নাম ঘরের' পুচনা বলিয়া বোধ হয়। 

(২*) ইনি শঙ্বরদেবের জাত রাম রা নহেন। ইনি রা ও দেব দামোদরের শিষ্য। কাহার 

রচিত গুরুলীল।' প্রস্থ দেখ দীমোদরেরই চয়িত-গ্র্থ। 
+ লার-পারাবত, কবৃতয়। 



সন ১৩২১, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা) শঙ্করদেব ৪৯ 

দৈবকীনন্দন এক বেদমাত্র শান্তর এক 

দৈবকী-নন্দনে কৈল। থাক । 

কর্ম এক তান সেবা মন্ত্র এক তান নাম 

জানিবা নিশ্চয় করি আক ॥ 

ইয়াক না জানি নরে ঘোর সংসারত মরে 

নান! দুঃখ কর্মাক আচরি। 

কৃষ্ণগুণ নাম ধন্ম লোকত প্রচার করে! 

স্থথে বাউক সংসার নিস্তরি ॥ 

শুভঙ্গণে শ্রীমস্ত শঙ্কর এই সাধু সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং কৃষ্ঃ-কথা 

আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্ত শ্রীমস্তাগবতের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। 

কথিত আছে, শ্রিহুতদেশীয় জগদীশ মিশ্র নামক এক বাক্জণ জগগ্লাথকর্তৃক স্বপ্নাদি্ 

হইয়া! প্রীক্ষেত্র হইতে শঙ্করদেবকে শ্রীমন্তাগবত পাঠ করিয়া গুনাইতে আগমন করেন। 

তিনি আসিয়া দেখিলেন, শ্রীমস্ত শঙ্কর শুধু শ্রীমস্তাগবত অধ্যয়ন করিয়াছেন এমন নহে, 

উহার মূল সুত্রগুলি ব্যাখ্য! করিয়া পদ পর্যান্ত রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। ভাষায় রচিত 

পদগুলি আবার এরূপ সহজবোধ্য ও বিশুদ্ধ হইয়াছে যে, এ গুলি দেখিয়া! তাহার 

বিস্ময়ের সীমা রহিল না । 

টেম্বয়ানিবন্ধের হোষ্করা কঞ্ছিযা। গিরির পুক্র গয়াঁপাণি তীর্ঘবাত্িদের সমভিব্যাছারে 

ব্রক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তিনি আঢালোকের সন্তান; সুতরাং তাহার সঙ্গীরা জগক্াথ 

দর্শনের পর অন্তান্ত তীর্ধে যাইতে সোতসাছে তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। 

তীর্থ-ভ্রমণে তাহারও অনিচ্ছা ছিল না। কথিত আছে, আর তীর্থত্রমণ না করিয়! 

স্বদেশে ফিরিয়। আসিতে ইনি জগন্নাথকর্তৃক স্বপ্রাদিষ্ট হন। গয্মাপাপি এইরূপ স্বপ্লা- 

দেশের মর্ম বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু আদেশ পালন করিলেন। দেশে ফিরিয়! 

আসিয়া তিনি একদ। শঙ্করদেব যে গৃহে বসিয়া রাম রাম গুরু ও জগদানন্দের সহিত কৃষ্- 

কথার আলোচনা করিতেছিলেন তথায় উপাস্থিত হইলেন এবং শঙ্করদেবের সহিত কথা- 

প্রসঙ্গে এই প্লোকটি আবৃত্তি করিলেন :-_ 

তত্ৈব গঙ্গ। যমুনাচ তত্র গোদাবরী তত্র সরশ্বতী চ। 

সর্বাণি তীর্থাণি বসস্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ। 

গল়্াপাঁণি প্লোক পাঠ করিলেন বটে কিন্ত অর্থ করিতে পারিলেন না। তখন শঙ্করদেৰ 

এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন £-- 

কৃষ্ণর উদ্দার কথার প্রসঙ্গ যথাত হোয়ে নিশ্চয়। 

গঙ্জা গোদাররী আদি যত তীর্থ নিবাস তথা করয় ॥ 

ল্লোকার্থ শুনিয়া! জগন্নাথের স্বপ্রাদেশের মর্ম গল্পাপাপির হৃদগত হইল। কারণ তিনি দেখি- 
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লেন, তাহার স্বদেশেই শঙ্করগরহে উদার অচ্যুত-কথা-প্রসদগ হইতেছে, সৃতরাং আর 
তাহার অন্ততীর্থ ভ্রমণে প্রয়োজন কি? তিনি বি্য়ে পুলকিত হইয়া শঙ্করদেবের শরণ 

লইলেন। ইনিই শঙ্করদেবের সর্বপ্রথম ভক্ত রামদাস। 

ক্রমে শঙ্কর-মাঁধবের সম্মিলন হুইল। মহাপুরুষ মাঁধবদেবের পূর্ববৃত্তান্ত এই। বাওুকাঁ- 
(২১) নিবাসী গোবিন্দগিরি 'ভূঞা” পদে নিষুক্ত হইয়া টেম্বুযানিবন্ধে আগমন করেন, 

এবং দারাস্তর গ্রহণ করিয়া রামরাই কেতাই খঁ! প্রভৃতি জ্ঞাতিসহকারে তথায় উপনিবিষ্ট 

হন। আহ্মদিগের দৌরাত্ম্যে তিনি টেমুয়ানিবন্ধ হইতে পত্বীসহকারে পলায়ন করেন। 

পথে সর্বস্থাত্ত হইয়া হরশিঙ্গ! বড়ার আশ্রয়ে কিছুকাল যাপন করেন। তথায় তাহার 

এক পুজ জন্মে। ইনিই মাধব। পশ্চাৎ এক কন্যা হয়। কণ্ত! বয়ংস্থা হইলে তিনি 
টেম্বুয়ানিবন্ধে গিয়া পূর্বোক্ত গল্াপাণিকে কন্তাদান করেন এবং পন্ধীকে জামাতৃগৃহে রাখিয়া 

মাধবকে লইক়। পুর্বভবন বাুকাতে চলিয়া যান। এতঙিন পধ্যস্ত সুযোগ অভাবে 

মাধবের বিস্তাশিক্ষ! কিছুই হয় নাই। | 

কতোদিন মানে আছি সেহি থানে বুঢ়া আতা (২২) আনন্দত। 

মাধবদেবক পড়াইলা সমস্ত কায়স্থিকা বৃত্তি যত ॥ 

আনে শাস্ত্র যত পট়াইলা সমস্ত গন্ধ পঞ্চ সংস্কত। 

যায় তর্ক নীতি শিখাইল। সম্প্রতি আনো! ষত কর্ম্ম নিত্য ॥ 

গোবিন্দ তাগ্ত্রিক-অনুষ্ঠানপরায়ণ ধোর শান্ত ছিলেন। সুতরাং মাধবও সেইরূপ 

ধর্মশিক্ষাই লাভ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মাধব বাণুকা ত্যগ করিয়া টে্বুয়ানি- 

বন্ধে মাতার নিকট ফিরিয়া আসেন ও ভগ্মীপতি গয়্াপাণির গৃছে মাতা ও ভগ্মীর সহিত 

বাস করেন। আহমদিগের দৌরাস্ম্যে টেুষানিবন্ধে তিষিতে না পারিয়া তথাকার লোকের! 

ধুঞ্াহাটা বা বেলগুড়ি (২৩) অঞ্চলে চলিয়। যান। মাধব পিতৃসম্পত্তি লাতের আশায় 

ধুঞাহাটা হইতে পুনরায় বাওুকাতে গমন করেন। তাহার অন্পস্থিতিকালে শন্বরদেবের 

সাক্ষাংকার পাইয়! গয়াপাণি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। বাকা হইতে ফিপিয়া আলিবার 

সময় পথে জননীর সাংঘাতিক গীড়ার সংবাদ পইয়! মাধব মাতার আরোগ্য কামনায় 

(২১) বাঁও্ক। কোথায় নিশ্চয় করা সুকঠিন ভারতী ৩২ খণ্ড নবম সংখ্যার জীধুক্ত ভাগাগ্রসন্ন যোষ 
লিখয়াছেন "মাধবের ভাগিনের় রামচরণের বংশধর বামুনার বর্তমান অধিকারীবংশীয় ই্বুক্ত উপেক্রচত্র 

আধকা যী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি অবগত হইয়াছি যে, এই বাক বর্তমান ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত 

কৌমও গ্রাম । সম্প্রতি কার্তিন।শ|! গঞ্স। ইহাকে গ্রাস করিক্াছে।” অীযুক্ত লগ্মীনাথ বেজবড় রা মহাশয় 

ততপ্রকাশিত গ্রন্থে লিপিয়াছেন “বাও্ক। ধরল! নৈর (যাক আজি কালি ধল1 বে।লে) তীরত আছিল " 

(২২) বুঢ়াআাত। অর্থাৎ গোবিলগিরি। ইনি আসামে দীঘল পুর! গিরি নামেই পরিচিত হুন। 

এতন্তি্ন “কাণলম। ব। 'লামকাপ! নামেও ইনি অভিহিত হইতেন। “'কাণ লম্ব। দেখি আনামে দিলেক 

ভান ফাণলষা নাম।” দৈত্যারি ঠাকুর। (২৬) এইৰান টেনুকানবন্ধের উত্তর়ে। 
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“জোড়া পাঠ! বলি মানস করেন। গৃহে আসিয়। মাধব দেখিলেন, জননী কিঞ্চিৎ ম্মুস্থ 

হইয়াছেন। দেবীপুজাঁর সময় সন্নিহিত হইপে তিনি 'জোড়| পাঠা বলির? উদ্যোগ করিতে 

পাগিলেন। পুজার দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্ত কিছু তান্বুস বিক্রয়করা আবশ্তক হইল। 

তাথুল লইয়! হাটে যাইবার সময় মাধব ভগ্মীপতিকে দুইটি শ্বেত ছাগ কিনিয়া আনিতে 

বলিয়া! গেলেন। গয়াপাপি তখন রামদান হইয়াছেন। মাধব তাহ। জানিতেন না। হাট 

হইতে আপিয়। মাধব জিজ্ঞাপিলেন প্পাঠা কই ?” গয়াপাশি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “গুহন্থের 

ধরে অনেক পীঠা আছে.” মাধব প্রত্যহই পাঁঠার কথা জিজ্ঞাসা করেন আর গগ্লাপাশি 

'আনিব, “আনিব' মুখে বলেন কিন্তু কাঁধ্যতঃ কিছুই করেন না। ক্রমে পুজার দিন নিকট- 
ব্তী হইল। আর বিলম্ব করা চলে না। মাধব গয়্াপাণিকে কছিলেন প্চল, পাঠা 

নিয়! আমি ।” 

গয়াপাণি। পাঁঠা কি করিবে? 

মাধব। আটা! তুমি জান না, দেবীকে “পোড়া পাঠা, মানম করিয়াছি ? 
গয়াপাপি। তা'ত শুনিয়াছি। কিন্তু পাঠ! কাটিলে কি হয় জান? 

মাধব। কি হয়? 

গয়াপাঁণি। ষে পাঠ! বলি দেয় সে পরজন্মে পাঠা হয়, আর পাঠ! মানুষ হইয়া তাঁছ।কে-_ 

মাধব। (সক্রোধে ) আচ্ছা, বলি দেয় দিবে! তুনি পাঠা আনিবে কিনা বল? 

গয়াপাণি। ভাল, আমার কথাটাই একবার বুঝিয়৷ দেখ না কেন | 

মাধব। তোমার ওসব কথা আম শুনি না। কে তোমাকে এসব কথ! বলিয়াছে? 

গয়াপাপি। যেই বলুক না কেন এসব শাস্ত্রের কথা! 

মাধব । শাস্ত্র! তুমি আমাকে শাস্ত্র শিখাইতে চাও? 

গয়াপাণি। তা কি পারি! তবে ইচ্ছা হয়, চল, যে শাস্ত্রে এ কথা আছে, সেট! একবার 

দেখিয়া আপিবে। 

মাধব ও গয়াপাণি ভোঁজনে বসিয়াছিলেন। এসব কথ শুনিয়া ক্রোধে মাধবের আর 

আহার হইল না। উতয়েই তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া! উঠিয়া বসিলেন। আবার তর্ক 

আরম্ত হইল। গয়াপাণির কথা শুনিতে গুনিতে কোন্ শাস্ত্রে এসব কথা আছে জানিতে 

মাধবেরও কৌতূহল জন্মিল | তিনি গঞ়াপাণির সঙ্গে শঙ্কর-সঙ্গিধানে চলিলেন। 

মাধব ও শঙ্করদেবের ঘোর তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হইল। আসামে শান্ত ও বৈষবের ছম্ 
এই প্রথম। মযাধবের শান্ত্রচ্চাও অল্প ছিল না। উভয়েই ন্য স্ব মতপোঁষধক বছ তন্ত্র ও 

পুরাণে অভিজ্ঞ ছিলেন। সেই দকল গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া একে অপরের মত খণ্ডন 

করিতে লাগিলেন । 

হুই হস্তো তোলন্ত শান্তর হই হস্তে খণ্ডন্ত। 
হয়ো! কথ! কন্ত ছয়ো হুয়োক নবানন্ত ॥ 
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মাধবে শান্্রক দেখাই প্রবৃত্তি কহস্ত। 

নিরত্তি দেখাই তাক শঙ্করে থণডভ্ত ॥ 

প্রভাতরে পর তিনি পর বেলি গৈল। 

দুই হস্তরো কথা সাঙ্গ তথাপি ন ভৈল ॥ 

এই দ্বৈরথ-যুদ্ধে শঙ্করদেবই বিজয়ী হইালেন। তিনি স্বীকার করিলেন মাধবও তভ্ভুল্য 

শান্ত্রদ্শী 1 সমস্ত পুরাণের উপর শ্রীমদ্তাগবতের প্রাধান্ত স্থাপনু করিগ্ন| শঙ্কর কহিলেন £__ 

সকলে পুরাণ যেন প্রকাশ চন্দ্র ॥ / 

কোটি শুধ্যসম প্রকাশয় ভাগবত । 

কাব্য পুরাণর কিছু নাহিকে মহত্ব ॥ 

ভারতপুরাণ ব্যাস খষি করিলস্ত। 

যার যেন জাতি-ধর্ম সবে বিহিলন্ত ॥ 

চারিয়ো বেদের করিলস্ত শাখাতেদ। 

তথাপিতে| নুগুচে মনর তান খেদ ॥ 

পশুহিংস! ধর্ম বিহিলন্ত জগতত । 

সি কারণে সুঙ্থ নাই ব্যাপর মনত ॥ 

বৈকুণ্ঠর শান্তর ইতে। মহাভাগবত। 

নারায়ণে কহিলন্ত বন্গার আগত ॥ 

বহ্ধা নারদত কৈলা নারদে ব্াযাসত। 

ব্যাসে কৰিলস্ত পাছে মহাভাগবত ॥ 

কথিত আছে, মাধবদেব শ্রীমস্তাগবতের শ্রেষ্ঠহ অঙ্গীকার করিলে পর শঙ্করদেব এই 

শ্নোকটি পাঠ করিলেন £- 

যথ| তরোর্,ল নিষেচনেন তৃপ্যস্তি ততস্বন্ধ তুগোপশাখা। 

প্রাণোপহারশ্চ যথেন্ধিয়ানাং তথাচ পর্বাষ্চন মচ্যুতেভ্যঃ| 

অর্থাৎ 

বৃক্ষমূলে জলদিলে ডালে পত্রে পুম্পে ফলে সমস্তরে তৃপিতি হোঁয়য়। 

প্রাণের ভোজনে যেন ইন্দ্রিয় তৃপিতি হোয়ে কৃষ্ণের পুজনে দেবগণ ॥ 
মাধব কুতার্কিক ছিলেন না । তাই পরাজিত হইয়! তিনি যাহা! সত্য বলিয়া অঙ্গীকার 

করিলেন তাহা আকড়াইয়া ধরিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি ভগ্মীপতিকে কহিলেন, 

“তুমি শঙ্করদেবের নিকট আব জমায় আনিয়! বড় উপকার করিলে। আমার বোধ 

হইতেছে, তোমার কৃপায় যিনি জ্ঞান-রশ্মিতে অজ্ঞানান্ধ-চক্ষু উন্মীলন করেন, আমি সেই পরম 

? গুরুর সাক্ষাৎ পাইলাম” * 

মাধবের দেবীপুজ1 আর হুইল না। অষ্টমী ভিথি সমাগত দেখির। তিনি ধুপ, রী ও 
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তাঘুলসহকাঁরে নৈবেষ্ঠ রচনা করিলেন এবং রাম রাম গুরুর পরিহিত হইয়া বলিলেন “গুরে।! 

এই নৈবেগ্ত তুমি শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্টে উৎসর্গ করিয়া দাও।” রাম রাম গুরু সহাহ্তে মাধবের 

গৃহে আপিয়া নৈবেগ্ক উৎসর্গ করিলেন । মেই উতৎসষ্ট নৈবেগ্ক লইয়া মাধব শঙ্করদেবের 

(নিকট উপস্থিত হইলেন। শঙ্করদেব কহিলেন, পকিহে মাধব! কাঁল তোমার দেবীপুজা 

হইবে, আজ ষে নৈবেন্ত লইয়া আদিণে 1, মাধব দণ্ডবং প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, 

“প্রত! | এ দেবীর প্রসাদ নহে। এই নৈবেগ্ধ রাম রাম গুরু শ্রীরুষ্ণ-উদ্দেষ্ঠে উত্গর্গ 

করিয়া দিয়াছেন”. একথা শুনিয়া শঙ্করদেব আহলাদে পুলকিত হইয়া! উঠিলেন। এবং 

পু রামানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন প্বৎস! এই প্রসাদ তুলিয়া রাখ! আমি স্বয়ং হা 

ভক্ষণ করিব।+ এইরূপে মাধব-বিজয় সম্পন্ন হইল। 

তখন শঙ্করদেব রাম রামগুরু গ্রভৃতিকে ডাকিয়া বগিলেন “মাধবের বুদ্ধি স্থির হহয়াছে, 

তোমরাও সকলে তাহার সহিত শ্রাীরষ্জের শরণ ল9।* এখন হইতে প্রকান্তে দীঙগ! আরম্ত 

হইল। মাধব, রামদাস, শঙ্করের জামাতা হরি গ্রভৃতি একান্তমনে অকৃষ্ের শরণ লইলেন। 

শঙ্ষরদেব মাধবকে এই উপদেশ করিলেন £- 

শঙ্করে বোলস্ত মাধবের মুখ চাই। 

ভকতির সাধন সৎসঙ্গ বিনে নাই ॥ 

ভগবতি নিগুণাঁর পৃথক সাধন। 

সৎসঙ্গ ভক্তির কথ! গুন! দিয়া মন ॥ 

প্রথমতে মহস্তর সুশষ। করিবেক। 

শুদ্ধভাব দেখি তান কৃপা মিলিবেক ॥ 

কহিবন্ত ধর্ম ধরিবন্ত শুদ্ধমতি। 

হরিকথ! প্রসঙ্গত উপজিব রতি ॥ 

কৃষ্ণ হৈবেক প্রেম দৃঢ়ভক্তি জাত। 

দেহ ব্যতিরেকে আত্ম! জানিবা সাক্ষাত ॥ 

কুষ্ণর পরম কূপা হৈবে তাক প্রতি। 

সর্বজ্ঞতা আদি গুণ মিলিবে সম্প্রতি ॥ 

মাধব.বিজয়ের কথ| চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। শাক্তসমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। শ্রধর 

ভট্টাচার্য, কবিরাজ মিশ্র বামনাচার্যা, রত্বাকর কনাপি প্রস্ৃৃতি অগ্রণী ব্যক্তির! অস্ঠান্ত 

সামাঞ্জিকদিগকে আহ্বান করিয়! সভ| পাতিয়! বসিলেন। সকলেরই মুখে একছ কথা, শঙ্কর 

গোমন্তা নাকি ভক্তির পথ প্রকাশ করিতেছে? যদি সকলেই এক শরণিয়া হইয়া পড়ে, 

দেবীপুজাদি ক্রিয়াকা্ড না করে, তবে ধর্ম রহিল কোথায় ? ব্রীধর ভট্টাচার্যের কিছু 

তর্ক-শাস্থে অধিকার ছিল। ' তিনি সকলকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন “ভয় নাই, শঙ্করের 

উদ্ভাবিত সমস্ত মতে দোষারোপ করিয়া! তাহ! খণ্ডন করিব, নিশ্চয় বলিতেছি, তোমর! 
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তাহ। দেখিতে পাইবে ৮ শঙ্করদেবকে তর্কষুদ্ধে আহ্বান করিয়। প্রশ্রয় দেওয়] অকর্তব্য মনে 

করিয়া, বন্ধানন্দ ভট্টাচাধ্য, কহিলেন “শঙ্কর সামান্ত লোক, উহার সহিত আবার বিচার কি? 

একাকী বসিয়। যাহা ইচ্ছ! করুক, তোমরা কেহ উহ্থার কথায় কাণ দিও না। তাহ! 

হইলে লজ্জা! পাইয়৷ সে আপন! আপনি নিরস্ত হইবে !” কবিরাজ মিশ্র বোধ হয় শ্রীমস্ভাগবতের 

কথ! কিছু কিছু গুনিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি শঙ্করদেবের ভগবন্তক্তিরও কিছু কিছু 

পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন “ন] হে না, শঙ্করকে এরূপ তাচ্ছীল্য কগিলে চলিবে 

না। শঙ্কর পরমপণ্ডিত ও ভগবস্তক্ত । ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ষে নিত্য কর্মান্থ্ঠানশীল 

বাঙ্মণ হইতে 9 ভগবস্তুক্ত বছগুণে শ্রেষ্ঠ 1” তথন রত্াকর কন্দলি কহিলেন *--“ভাল ভাল! 

যদি শঙ্করকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারা নাই যায়, আমি বলি এক কাঞ্ কর। “ভকত” 

দিগকে দেখিলেই নিন্দা করিতে আরম্ভ কর। বিস্তর নিন্দাবাদ শুনিতে শুনিতে ভকতের 

দল' তাহাদের মত অবশ্তই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে” এই কথান্ন অনেকেই "সাধু! 

সাধু!” বলিয়া! সম্মতিস্থচক উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। “ইহাতেও যদি 'ভকত-দিগের' 

দমন ন1 হয়, তখন অন্ত উপায় উদ্ভাবিত হইবে ।, সভা ভঙ্গ হইল, সকলেই ঘরে ঘরে 

চলিয়! গেলেন; কিন্তু কাহারও মনে শাস্তি রহিল ন1। 

মাধবদেব দেবীপুজ| ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণতক্ত হুইলে পর ক্রমেই একটি ছুইটি করিয়া 

লোক শঙ্করোপদেশে শ্রীকষ্পদে শরণ লইতে আরম্ভ করিল। “ভকতদিগের” সংখ 

যতই বাড়িতে লাগিল, ততই বৈষ্ণবাচারের .ঘট! বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে শঙ্করদেব 

নির্জন গৃহকোণ হইতে বহির্গত হইয়! গ্রচার-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। 

মাধবদেবের পিতা দীঘল পুরিয়া গিরির সহিত কেতাই খা নামক তাহার যে জ্ঞাতি 

আসামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, উপরোক্ত বুঢ়। খা তাঁহারই পিতা । কেতাই খা সম্পর্কে 

শহ্করদেবের পিস! বলিয়! উল্লিখিত হুইয়াছিলেন। ইনিই তৎকালে গাঙ্গ মৌ (২৪) অঞ্চলের 
ভূঞ।, পদ্দে আসীন ছিলেন। ইহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমস্ত পঞ্ডিতদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। 

এই শ্রান্ধবাসরে উপস্থিত হুইয়াই শঙ্করদেব সমগ্র পঞ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়! 

ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবেন বলিয়া কল্য প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত ভক্তগণ মালা 

হাতে সভায় যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়! রহিয়াছেন। তখন শঙ্করদেব ভাবিতেছেন ২--“কল্য 

ক্রোধবশে যে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা ভাল হয় নাই। এই ভারততভূমিতে বেদ- 

বিধি ও ধর্ম ব্রাহ্মণই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অনেক অবাহ্গণ আছেন 
বটে, কিন্তু ইধাদিগকে এই প্রকার গ্রকাস্তে অপমান করিলে সমগ্র ব্রাঙ্গণকুলের অবমাননা 

হইবে। .ভাপ, আমি ব্রাঙ্গণদিগের মুখেই হরিনাম ব্যক্ত করিব।” মনে মনে এইরূপ বিতর্ক 

করিয় তিনি রাম রাম গুরু, মাধব ও রামদাস ইত্যাদি ভক্তগণসহ বুঢ়। খার গৃহে উপস্থিত 
3 হইলেন। ৃ 

কে) না নী উতলা বনিক বিনা মলজী। 
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পণ্ডিতদিগের মধো রূত্বাকর কন্দলী কিছু লঘুহৃদয় ছিলেন। ইনিই পূর্বে বাঙ্গণদিগকে 

পরামর্শ দিয়াছ্িলেন যে, নিন্দাবাদ দ্বারা ভক্ত্দিগকে নিরস্ত করিতে হইবে। শঙ্করদেব 

সভাস্থ হুইয়। ইহার সন্নিছিত হইলেন এবং সবিনয়ে কহিলেন £--"গুরো! আপনাকে 

জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিবেচনা করিয়। আমাকে একটা বাবস্ঠা দিন।” শঙ্করের বিনয়পুর্ণ 

জিজ্ঞাসায় কন্দলী মনে মনে বিশেষ পরিতষ্ট হইয়1 তাহার গ্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাহার 

মনে কিছু অভিমানও জন্মিল। কারণ তিনি ভাবিলেন, উপস্থিত পণ্ডিতসমাজের মধ্যে তীহাকে 

শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াই শহ্করদেব তাহার বাবস্থাগ্রার্থা হইয়াছেন। সুতরাং তিনি শঙ্করদেবের 

প্রিয়বাক্য কথনের জন্য স্বয়ং গ্রস্ত হইয়া রছিলেন। শঙ্করদেব জিজ্ঞাসা করিলেন 

'পাগীলোকের শাস্ত্রীয় কর্মানষ্ঠানের অধিকার আছে, ন! নাই ?” 

কন্দলী কহিলেন “পাতকীর কোনও কর্মে অধিকার নাই ।” শস্করদেব জিজ্ঞাসার ভাবে 

মন্তান্ত ব্াহ্মণদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সকলেই সন্মতিস্চক মস্তকান্দোলন করিলেন। 

শঙ্কর। “পাতকীর হরিনাম গ্রহণে অধিকার আছে, না নাই? 

কন্দলী। হরিনাম গ্রহণে সকলেরই অধিকার আছে ।” 

শঙ্করদেব আবার ব্রাঙ্মণমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আবার মন্তকান্দোলনে সকলে 

সম্মতি দিলেন। 

শঙ্কর। নপাতকী ব্যক্তির গ্রদন্গ ভোজ্য গ্রহণ কর! যাইতে পারে কি 1” 

কন্দলী। প্পাপীর বস্ত গ্রহণে পাপ হয়।” এবারও মাথা নড়িল। 

তখন শঙ্করদেব বুঢ়া থাকে ডাকিলেন। বৃদ্ধ বুঢ়াখ! "গৃহীত ইব কেশেষু মৃতানা' ধর্ম 
আচরণ করিতেছিলেন। তিনি আসিয়া! কম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান হইলে শঙ্করদেব কহিলেন 

“এই ব্রাঙ্গণ গ্রভূরা বলিতেছেন, পাপীর কোন কর্মে অধিকার নাই এবং পাপীর প্রদত্ত অন্ন 

গ্রহণীয় নহে। আপনি এই শ্রদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অনুগ্রহপূর্বক অকপটে বলুন 
আপনি পাপী ন' পুণ্যাত্বা।" 

দ্ধ বুঢ়া খাঁ, “বাবা, আমি আবার পুণ্যাত্মা | আমি ঘোর পাপী।” এই বলিয়া কাপিতে 

কাপিতে বসিয়া পড়িলেন। তখন শঙ্করদেব দগ্ায়মান হইয়া উচ্চৈঃশ্বরে কহিলেন প্প্রভূগণ ! 

এই বাক্তি ম্বয়ং বলিতেছেন ইনি পাপী; সুতরাং ইঙ্ঠার পিডৃলোকের কর্মে অধিকারই নাই। 

আর আপনার! ইহার অন্নভোজন করিয়াছেন। ম্থৃতরাং আপনাদেরও পাপন্পর্শ হইয়াছে। 

এখন দেখিতেছি এক হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত আপনাদের আর কোনও কর্পশে অধিকার 

নাই। অতএব একবার হরিধ্বনি করুন!” এই বলিয়া শহরদেব হরিবোল হরিবোল 

বণপিতে লাগিলেন। অমনি সমস্ত তক্তগণ হরিৰোল হরিবোল বলিয়া কীর্তন জারস্ত করিয়! 

দিলেন। হ্রিনামের উচ্চ ধ্বনিতে শ্রান্ধবাসর কম্পিত হুইল--আকাশ তা্গিয় পড়িল। 

আলামে হুরিনামের বিজয়-বৈঞয়স্তী উড্ডীন হইল | 



৩০ 

শহরদেব 

চতুর্থ প্রবন্ধ 

শহরদেবের দৃঢ় রুষ্খভক্ততে কি প্রকারে আপামে বৈষ্ুবাচার প্রবর্তিত ও হরিনাষের 

উচ্চধবনি সমুখিত হইল পৃর্ব-প্রবন্ধে তাহ! বর্ণিত হইয়াছে । ধন্মপ্রবর্তিকমাত্রেই এই সংসারে 

অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধবাদীদের দ্বার যৎপরোনাস্তি নিগৃহীত হইয়াছেন; অধিক কি অনেককেই 

বিপক্ষের প্রবল জিঘাংসর নিকট প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে হুহয়াছে। কিন্তু ভগবানের 
কি অপূর্ব মহিমা! এই সকল দৃঢ় বিশ্বামীরা কিছুতেই শ্বমত ত্যাগ করেন নাই। পরস্থ 
সর্বপ্রকার বিপদ আপদের মধোও স্থাণুবং অটল ও 'বিচপিত থাকিয়া স্ব স্ব মত 

স্থাপন করিয়া গিয়্াছেন। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের জীবনেও এই মহাজনমন্বলভ নিয়মের 

ব্যতিক্রম হয় নাই। 

উত্তরোত্তর পরাজয়ের পর শাক্তগণ ভক্তি ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ তা্যাগ করিলেন । এদিকে 

শঙ্করদেব রাম রায়কে ডাকিয়া এক জগন্নাথ মুর্তি নির্মাণ করিতে কহিলেন, এই মুর্তি 

প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ব্রাঙ্গণদ্দিগকে ঘছ অর্থ দান করিলেন । শঙ্করদেব ব্রাহ্মণদ্দিগকে জগন্নাথের 

মুণ্তি দেখাইয়া বলিলেন “ইনিই কি ঈশ্বর ?” ব্রাহ্মণেরা বলিলেন “ইনি ঈশ্বর বইকি? ইনি 
সাধু মহান্তের স্থাপিত।” শঙ্করদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “সাধু কাহাকে বলেন? 

এবার ব্রাঙ্গণের! স্পষ্টই বলিয়! ফেলিলেন :-- 

জান ধিতো। জনে হরি ভকতি করয়। 

ত1 সন্বাকে সাধু বুলি, বিপ্র সবে কয়॥ 

“তবে আর হরিভক্তদের বিঘছবেষ করেন কেন 1?” শঙ্করদেবের এই কথায় ব্রাহ্মণের! 

প্রকৃতই লজ্জাবোধ করিলেন । তথন শঙ্করদেব-__ 
উচ্চ করি সমজ্যাত হরি বোলাইলস্ত। 

সভা বিসর্জিয়া পাছে গৃহক গৈলস্ত ॥ 

সেই দিন ব্রাঙ্মণের! হরিনাম লইলেন বটে, কিস্তু তাহ! মৌথিক। ব্রাক্ষণদিগের মধো 

বিশুদ্ধ রুষ্ঃভক্তি কি প্রকারে সধ্চারিত হয় শস্করদেব তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। গীতা ও 

ভাগবতাদির চর্চা করিলে দৃঢ় কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হইতে পারে এই ভাবিয়া শঙ্করদেব এক 

দিবস ব্রন্মানন্দ ভষ্টাচার্ধযকে কছিলেন “শুভ মাঘ মাস উপস্থিত, আপনি পরম পণ্ডিত; 

আমাদের একান্ত ইচ্ছা! আপনার মুখে গীত। শ্রবণ করি ।” রব্রঙক্গানন্দ গীতা পাঠ করিতে 

সম্মত হইলেন। তখন শঙ্করদেব উপস্থিত ভক্তশিগকে কহিলেন “ইনি গীতাশান্ত্র পাঠ 

করিবেন, ইহাকে কিছু অর্থ দান করা উচিত।” তখন তগ্গণ সকলেই কিছু কিছু অর্থ 

বান করিলেন। অনেক অর্থ সঞ্চিত হইল। 
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দক্ষিণ হম্তক পাঁতিলন্ত ব্রহ্ধানন্দে । 

দিবাক লাগিল বিত্ত মনত আননে ॥ 

কতো! এক তোলা! কতো তিনি মহাবিস্ত। 

অর্ধ তোল! তুচ্ছ গৃহি দেস্ত রঙ্গ চিত্ত ॥ 

তেখেনে পাইলেক বিপ্রেবিত্ত এক পোষ । 

বিত্ত পাই চিন্ত করে উল্লন মাল্লস ॥ 

বন্ধানন্দ যথাসময়ে পুনরায় গীতা পাঠ করিলেন । অনেক দক্ষিণাও পাইলেন। শহ্করদেব 

তখন কহিলেন “গুরে। ! এই ষে কৃষ্ণকথ| পাঠ করিলে, সেই কৃষ্ণপদে তোমার শরণ লওয়া 

উচিত |”, ব্রক্ষানন্দ এবং ক্রমে অন্তান্ত ব্রাঙ্মণেরা গীত। ও ভাগবতচর্চ। করিতে লাগিলেন। 

তার পর-_ 

তকতের দ্বেষাভাব সবেয়ে৷ এড়িলা। 

শাক্তদিগের প্রতিকুলাচরণ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর যথারীতি কীর্তন ও নাম-প্রলঙগ 
চলিতে লাগিল। ভক্তদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি ও ভক্তিধশ্মের প্রচার হইতে লাগিল। 

সর্ব প্রথম ভক্তিশান্ত্র সমূহের ভাষাগ্রস্থ রচনা ও প্রচার করিয়া শঙ্করদেব ভক্তিতত্ব সকল 

জনসাধারণের বোধন্ুলভ করিয়া! ভুলিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং এবং 

অন্তের দ্বারা অনেক গ্রন্থের ভাঙ্গনি প্রকাশ করিলেন। নিম়পিখিত মুদ্রিত অসমীয়া গ্রন্থে 

শঙ্করদেবের ভণিত1 দেখিতে পাওয়া যায়_ 

১। শ্রীমস্তাগবত চতুর্থ স্বন্ধ অনাদি পাতন। 
২। 8 অষ্টম স্কন্ধ অমৃত মথন ও দেবামুর-যুদ্ধ । 

৩। প্র প্র বলি-ছলন স্কন্ধ। 

৪ 1 এ দশম ও একাদশ স্কদ্ধ। 

৫ বড় গীত ভটিম! ও গুণমাল!। 

৬ | বৈষ্ণবী-কীর্তন বা নাম-কীর্তম। 

৭। বৈষ্ণব-কীর্তন। 

৮। কীর্তন। 

৯। রামায়ণর উত্তরাকাণ্ড। 

১*। লীলানালা । 

১১। রুক্সিগীহরণ। 

১২। হুরিশ্চন্্র উপাখ্যান। 

১৩। সীতা-সয়ম্বর প্রভৃতি কয়েক খানি নাটক। 

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বরামার়ণ দশম ও একাদশ স্বন্ধ অতি বুৃহং। এ গুলির রচমায় 

ব্ছকাল.অতিবাহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বন্ততঃ শঙ্করদেব অতি বাল্যকাল হইতে শেষ 
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বয়সপর্ধ্স্ত গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় কবি প্রতিতা লইয়। জন্মিয়াছিলেন। 

হরিশ্চন্ত্র উপাখানটি (২৫) তাহার শৈশব-রচনা। এই পুথির বন্দনাটি পাঠ 
করিলেই বুঝা যার, তখনও কৃষ্ণ-নামে তাহার দৃঢ়তা জন্মে নাই। হরিশ্চন্ত্রকর্তক রাজু 

ধ্সের অনুষ্ঠান ও তছুপলক্ষে বিশ্বামিত্র খষিকে সমগ্র রাজাদান ও আত্মবিক্রয় দ্বারা 

দক্ষিণা সংগ্রহ এই সকল কাধ্যই এই উপাখ্যানে প্ররুতিপুঞ্জসহ হরিশ্চজ্ত্রের সশরীরে 

্র্গারোহণের হেতৃতৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু: 
তন্ব মন্ত্র যজ্ঞ যত তপ তীর্থ কোটি শত 

হরিনাম অধিক সবাতে। (কীর্তন ৪৭৬ পূঃ)। 

ইহাই উত্নরকালে শঙ্করদেব ও তাহার ভক্তগণকর্তক উদ্গীত হইয়াছিল। এক 

হরিশ্চন্্রউপাথ্যান বাতীত শঙ্করদেব আর যাহা কিছু লিখিয়াছেন তৎসমস্তই তক্তিশান্ত্- 
মূলক। শ্েষবয়সে রাজ! নরনারায়ণের অঠরোধে তিনি সমগ্র কৃষ্জলীল। একটি কবিতায় 

নিবদ্ধ করিয়। “কৃষ্ণগুণমাল!” রচনা করেন। 

ভক্তিশান্ত্রের প্রচারে শঙ্করদেবের আজীবনব্যাপী প্রয়াস বহু ফলোপধায়িনী হইয়াছিল। 

একেত তাহার কবিত্বশক্তি অতুলনীয় তছুপরি বিশ্বাসের দৃঢ়ন্ক। ও ভক্তিতত্বের প্রচারে 

একাস্তিকতা হেতু তাহার রচন| সর্বত্র মর্শস্পর্শা হইয়াছে । পৌরাণিক বৃত্তাস্তঘকল 
বর্ণনায় তিনি শুধু মূলের অনুবাদ করিয়াছেন এমন নহে; প্রায়শঃ বিভিন্ন পুরাণবর্ণিত 

বৃত্তাস্তমাল! একত্র গ্রথিত করিয়াছেন।. তন্বার৷ এ গুপি লোকের অধিকতর চিত্তাকর্ষক 

হইয়াছে। তাহার রচনায় যেষে স্থলেমুল শ্লোকের অনুবাদ দেখা যায়, এ গুলি তদপেক্ষা 

উংকৃ্টতররূপে কেহই পঞ্ঠে অনুবাদ করিতে পারিবেন কিনা সংশয়স্থল। তাহার রচনার 

আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এর গুলিতে ত্বকপোঁল কল্পিত কথার সংমিশ্রণ অধিক নহে। 

ইহার ফলে তাছার রচন। তর্কস্থলে গ্রমাণরূপে বাবহৃত হইয়াছে। কৃষ্দাদ কবিরাজ 

গোস্বামী ৮ বৎসরের অক্লাস্ত পরিশ্রমে “চৈতগ্ত-১রিতাম্ৃত* রচনা করিয়াছিলেন। তাহার 

গুরু জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে এ গ্রন্থ প্রচার করিতে দেন নাই। তিনি এই বলিয়া 

আপত্বি করেন যে, সমগ্র ভক্তিশান্ত্রের সার এ গ্রন্থে ভাষায় নিবন্ধ হুইয়াছে। উচ্থা পাঠ 
করিয়া! লোকে অনায়াসে ভক্তিতত্ব বুবিতে পারিবে। তৎপর মূলশাপগ্র পাঠে কাহারও 

আগ্রহ থাকিবে না। শক্করদেবকর্তৃক ভাষাম্ব শান্তগ্রস্থ প্রচারে কেহই এইরূপ বাধ! 
দিতে পারেন নাই । ফলে আসামের বৈষ্ব-সমাঞ্জের মধ্যে শঙ্কর-মাধব রচিত কীর্তন, দশম 

মাম-ঘোষ। গ্রভৃতিই শাস্ত্রে পরিণত হইপনাছে। গুলি বে সকল মুল সংস্কৃত পুরাণাদি 

(২৫) “হরিশ্চজ্র উপাখ্যানের; প্রাচীন হন্তলিখিত পুথিতে ৬** শতেরও অধিক প্গ দেখিতে পাওয়। যায়। 

সংশোধিত মুডরিত গ্রন্থে ৫১২টি মাত্র পদ আছে। ৬৭৪ সংখ্যক পদটি এই £--"চয়ালের হাঁণি হেন মনে জানি, 

হলে হৈব পরিতোব।” ১৩১১ সালের কার্তিক দতেসর (প্রদীপ জষ্টবা। 



সন ১৩২১, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখা! ] শঙ্করদেব ৫৯ 

হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার চর্চা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। জীব গোস্বামীর 
নির্ধারিত প্রণালীর উপকারিতা থাকিতে পারে; কিন্তু জ্ঞানবোধস্থলত ও অনায়ীস- 

লত্য হইলে তাহারও যে কিছু শুভফল ন| আছে এমন নছে। শঙ্কর-মাধব রচিত ভক্তিশান্ত্রগুলি 

আপামর-সাধারণের মধ্যে যেরূপ বহুল প্রচারিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিশ্মিত 

হইতে হয়। এ পুথিগুলির অসংখ্য পদ লোকের মুখে মুখে সতত উচ্চারিত হুইতেছে। 

এ গুলির অর্থবেধের জন্ত জটিল ও দার্শনিক টাকা নিশ্রয়োজন। আবৃত্তিমান্র প্র গুলি 

বোধগম্য হইয়! থাকে । অধুনা সংস্কৃতশান্ত্রাদি মুদ্রিত ও অন্বাদলহকারে প্রচারিত হওয়ায় 

তর্কস্থলে শঙ্কর-মাধবের উক্তির মুল নির্দেশেও অন্তরায় উপস্থিত হয় না। 

শঙ্করদেবকর্তৃক ভক্তিশাস্ত্রের গ্রকাঁশহেতু শ্রীকৃষ্চতত্ব লোকসমাজে প্রচারিত হইতে 

লাগিল। তছুপরি রাম রাম গুরু, মাধব, রামদাস প্রভৃতি মহা মহা ভক্তদের সহিত নাম- 

কীর্তন, কৃষ্ণকথা-প্রদঙ্গ চলিতে লাগিল। শঙ্কর ভক্তিতত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন-_ 

লোকে সাগ্রছে শুনিতে লাগিল-_-কীর্ন ও ভাওনার আনন্দে সকলে মাতিয়। উঠিতে 

লাগিল-_দ্রুতবেগে দেশে ভক্তিধর্মের প্রচার হইতে লাগিল। 

আমর! পূর্বে বলিয়াছি যে, শঙ্করদেব বড়পেটাঅঞ্চলে অধিষ্ঠান করিলে পরই তাহার 

প্রবর্তিত ধর্ম বহুল প্রচারিত হ্ইয়াছিল। উপর আসামেও তিনি বহুকাল ধর্ম প্রচার 

করিয়াছিলেন। কিন্তু উপর-আনামে তিনি নিরুপদ্রবে বাস কারতে পারেন নাই। স্থানে 

ধানে তিনি দীর্ঘকাল ছিপেন বটে, কিন্তু ধর্প্রচারে তাহাকে নানা বিদ্ব ও রতি 

সহিত দৃঢ়তা সহকারে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল । 

বরদোয়ার “আতা আরুভক্ত-সংবাদ” নামক এক পুথিতে শঙ্করদেব কোন্ স্থানে কত 

কাল বাস করেন, তাহার নিযলিখিতরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। 

স্থান কাল 

আলিপুখুরি ১৩ বংসর। 

বরদোয়া ২১ বৎসর । 

তা ্-ভরমণ ১২ বৎসর । 

বরদোয়! ২১ বৎসর । 

কোমরছেদ। ৬ মাস। 

গাজ-মে ৫ বসর। ( জগরদদীশকর্তৃক ভাগবত আনয়ন )। 

বেলগুরি ব! ধুঞাহাটা ১৫ বংসপন। (মাধব-সন্মিলন )। 

কপল। ৬ মাস। 

পালদি ৬মাস। (নারায়ণ ঠাকুর-সঙ্ষিলন )। 
কুমার কুচি ১ রংসর। 

পাটবাউন ১৬ বৎসর । (গুরু দাযোধর ও হরিগুরু সম্মিলন )। 



৬৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক! 

“আতা ভক্ত-সংবাদে” (২৬) শঙ্করদেবের জীবিতকাল ১০৫ বৎসর বলিয়া স্ুস্প নির্দেশ কর! 

হুইয়াছে। রামচরণ ঠাকুর ্রণীত (২৭) চরিত্র পুথি হুইতে “তের মন্দ ছকুড়ি”” এই 

পদ উদ্ধৃত করিয়া! কোন কোন প্রবন্ধলেখ চ বলেন, শঙ্করদেবের জীবিতকাঁল তের কম 
ছয় কুড়ি অর্থাং ১০৭ বৎসর । কেহ কেহ দেড় মন্দ ছকুড়ি” এই পাঠাস্তর সিদ্ধান্ত করিয়া 

১১৮॥০ বৎসরে উপনীত হন। তাহা হইলে জন্মশক ১৩৭১ হয়। 

দ্বিজ রামানন্দ প্রণীত চরিত্র-পুথিতে ১৩৭১ সাল জন্মকাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
এই পুথি এস্করদেবের পুত্র রামানন্দকর্তক রচিত নহে। ইহ ভবানীপুরিয়া গোপাল 

আতা'র পথাবলম্বী রামানন্দ নামে এক ব্যক্তির লিখিত। উহা! মহাপুরুষীয় সন্ত সাধুর 

গ্রহণী় নহে (২৮) পরবর্মীকালে লিখিত রুদ্রযামল (২৯) ও চরিক্র-সংহিতার প্রমাণ উদ্ধত করিয়! 
শঙ্করদেবের জম্ম-শক ১৩৭১ বলিয়া সিন্ধান্ত করা হইয়া থাঁকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 

প্রমাণিক চরিত্রপুথিতে জনম্মশকের অন্নল্লেখছেতু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ; হওয়া যাঁয় না। 

“আতাভক্ত-সংবাদের” বিবরণী বিশ্বাস করিতে হইলে শক্কক্দেবের জন্মশক ১৩৮৫ হয়। 

তাহার সহিত প্রথমবার তীর্থ-ভ্রমণ পধ্যন্ত ৪৬ বৎসর যোগ দিলে ১৪৩১ শক পাওয়া যায়, 

(২৬) “বিজয়া জ্যেষ্ঠ-আফ।ঢ-শ্রাবণ সংখ্যায় “মহা পুরুষ ও শঙ্করদেখ” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রষ্টব্য। 

(২৭) এই রামচরণ ঠাকুর মহাপুরুষ মাধবদেবের ভাগিনেয়, শহ্বরঞ্ধেবের সর্বপ্রথম ভক্ত রামদাসের পুর 

এবং চরিত্র-লেখক দৈত্যারি ঠাডুরের পিতা রামচরণ কি না নিঃসন্দেছে বল বায় না। ইহার রচিত সমগ্র 

পুথি এক গ্রকর দন্প্রাপ্য। স্থ।নে স্থানে ইহার ভণিতাধুক্ত পুথর ষেষে অংশ পাঁওয়। বায়, এ গুলি একত্র 

সংযোজন করিয়। সমগ্র পুথির উদ্ধ(র করা স্কঠিন। প্রবাদ এই ঘে, এই স্ৃবৃহৎ পুথি শুদ্ধাচারে রক্ষা করিতে 

ম। পঠিলে অনর্থ ঘটিবে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া ধ্হে উহা বহু লোকের মধ্যে বিভাগ করিয়। দিয়াছিলেন। 

তদবধি কেহ সমগ্র পুথি এক স্থানে রক্ষার উদ্যম করেন নাই। এই পুথধির রচয়িত। পূর্ববক্ত রামচরণ হইলে 

হহ| সর্বপেক্ষ। অধিকতর প্রামীণ) বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার বর্ণন। এরূপ,বছু বিস্তৃত যে, এরূপ বিশদ চরিত্র-গ্রস্থ 

থাক] সত্বেও পরবর্তী লেখকের। কি লল্ শ্ুদ্রতর চরিত্র গ্রস্থ সকল রচন|! করিলেন একখার মীমাংস। কর! হায় 

২ আক একউ কখ। ক্ভূষণের চরিত্র পূিতে শক্করদেবের চরিজ্র প্রীয়শ; মানব্চরিত্রকূপে। কাঁত্তি 
হইয়াছে। দৈত্যারি ঠাঁকুর শঙ্করদেবের ব্যবহারের জন্ত এক দরজি কর্তৃক চারিহস্তবিশিষ্ট জাম! তৈরারি 
কগিবার কথা উল্লেখ করিয়। অলৌকিক ব্যাঁপারের ঈঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন। আর রামচর়ণ ঠাকুরের রচিত 
পুথিতে অলৌকিক বৃত্ধাত্তের এরূপ বহুল সমাবেশ যে, এই খ্রন্থ পূর্ববন্তী মনে করিতে দ্বিধ। উপস্থিত হয়। 

(২৮) ২য় ভাগ “জোনাকী” দ্রষ্টব্য। 

(২৯) থ বাণ বিশ্ব বেদকে শশাঙ্ক গণিতেশ!কে । ্ 

শুমৎ শব্বরনা মাসৌহাবতীর্দঃ কলৌ যুগে । 

বিন্দু রন্ধ বেদ চত্ত্র শীকে শঙ্করসংজ্ঞকঃ। 
নবতাবং সমুৎহজ্য ভাত্রমাসি ত্বাগাৎপদম্॥। (কুদ্রযামলম্।) 
শাকে শুভ্রাংশু সপ্ত জ্বলন শশিমিতৌ যোইবতীর্দে। ধরিত্র্য।স্। 
ন ্রীশগ্কর শ্রহরি পদ-মগমৎ ব্যোষরদ্ধা ছবি চত্রে। চরিত্র-সংহিতা। 



সন ১৩২১) ২য়, ৩য় ও রথ সংখ্যা) শহরদের ৬১ 

শ্বতরাং এ শকে অদ্বৈত-সভায় শঙ্করদেবের উপস্থিতি-সম্বন্ধে অপ্রতায় উপস্থিত হয় না। 

যাহ। হউক, অনেকেই অধুনা ১৩৭১ শক শঙ্করদেবের জন্মশক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন 
এবং “আতা ভক্ত-সংবার্দে” ১৪ বংসর বাদ পড়িয়্াছে মনে করেন । তাহাদের মতে 

আিপুধুরি ও বরদোয়ার তীর্ঘভ্রমণের পুর্ধে ১০ বৎসর ও বেহারে ২ বৎসর ৬ মাস এবং 

এক স্থান হইতে অন্ধ স্থানে যাওয়ার সময় ১ বংসর ধরিয়া মোট ১১৯ বৎসর হইবে । এই 

ছিসাবে ৪৪ বৎসর বয়সের সময় শঙ্কপদেবের প্রথম তীথযাত্রার কাল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 

উপরোক্ত মস্তব্যদহ আতাভক্ত-সংবাদের বিবরণীর প্রতি লগ্য করিলে দেখা যাইবে 

যে, তীর্থভরমণ হইতে প্রতাগমন করিয়াই শহ্করদেব ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন নাই। সম্ভবতঃ 

তিনি বহুকাল ত্তক্তিশাস্ত্রের চর্চা ও গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন । ধুঞ্াহাট! বা বেলগু/়তেই 

প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচারকার্ধ্য আরম্ত হয়। স্থানে শঙ্করদেব ১৬ বংনর ছিলেন। এ সময় 

মধ্যে তক্ত রামদাসের দীক্ষা! ও মাধব-সম্মিলন হইলে পর শাক্তদিগের সহিত বাদাম্ববাদ আরস্ত 

হয়। বিপক্ষের রাঁজদ্বারে অভিযোগ করিয়া ফললাঁভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু 

শঙ্করদেবও যে রাজান্ুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন এমন নূহ । বিশেষতঃ তদানীন্তন আহমরাজ- 

দিগের বিচার-প্রণালীর যেরূপ পরিচয় চগ্রিব্পুথিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এ রাজ্যে 

নিরুপদ্রবে বাস করা সম্ভবপর ছিল £ক না সংশয়ঙ্ল। প্রধানতঃ যে ঘটনায় শঙ্করদেব 

ধুঞ্চাহাটা1 পরত্যাগ করেন তাহা এই )- আহমরাজ হাতী ধরিবার জন্য থেদ! পাতিয়া 

ভৃঞ্।দিগকে লোকজনসহ গড় রক্ষ। করিতে আদেশ করেন। ছুর্ভাগ্যবশত:; গড় ভাগিয়। 

হাতী পলায়ন করে। তখন রাজা তৃঞ্াদিগকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দেন। এই 

সংবাদ পাইয়া সকলেই প্জিনপ্দিগকে নৌকায় তুলিয়া পলাইতে গাগিলেন। শক্গরদেব 

পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আহমের| আসিয়া পড়িল। কথিত আছে, এই 

সময় শঙ্করদেব এক লম্ফে একট! চৌদ্দ হাত গড়খাই পার হহয়া৷ গিয়াছিলেন। আহমেন! 

তাহাকে ধরিতে পারিল না; কিন্ত তাহার জামাতা হরি ও মাধবর্দেবকে ধরিয়! লইয়া! গেল। 

পথে যাইতে যাইতে মাধব হুরিকে কহিলেন, “শক্ররা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণ সংহার 

করিবে। যদ্দি অগ্রে তোমায় বধ করে, আমি তোমায় হরিনাম শুনাইব, আর যদি প্রথমে 

আমাকে হত্যা করে তবে হরিনাম শুনাইবার ভার তোমার উপর গছিল'*» আহমেরা মাপ! ও 

কমগুলুধানী দেখিয়! মাধবদেবকে ছাড়িয়৷ দিল, কিন্তু হরিকে খড়গাঘাতে নিহত করিল। 

কথিত আছে, হরির ছিন্ন মুণ্ড "রাম রাম” উচ্চারণ করিয়াছিল। 

মাধবদেব আহমদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয় শঙ্করদেব ও অগ্ান্ঠ ভক্তদিগের 

সছিত মিলিত হইলেন। তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া শঙ্করদেবের আর আননের সাম! রাছুল 

না। তাহার মুখে জামাতার শোচনীয় পরিণাম ও তাহার অন্তমকালীন দৃশ্তের বর্ণন] শুনিয়া 

শহ্করদেব দর-দরিত ধারার প্রেমাত্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 

এই হটনার অব্যবহিত পরেই শঙ্করদেব ধুঞ্াহাটা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এমন (বাধ 



৬২ রঙ্গপুর-সাঁহিতা-পরিষৎ পত্রিকা 

হয় না। তীর চরিত্র গুণিতে দেখা যায়, রাজা নরনারায়ণ সিংহামনে আরোহণ করিলে 

পর তাহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ চিলারায় নসৈষ্কে অগ্রগামী হইয়া আহ্মদিগের রাজা আক্রমণ 

করেন। রাজ! নরনারায়ণ পরম ধার্্টিক ও বিস্কোত্সাহী ছিলেন। তাছার বশঃ ও কার্ড, 

কাহিনী পোক মুখে গুনিয়। দলে দলে লোক উপর আসাম হইতে তাহার রাজ্যে বাস করিবার 

জন্ত চলিয়া! যায়। দৈত্যারি ঠাকূর লিখিয়াছেন __ 

ধুঞাহাট। হস্তে শুনে লোক সমাচার । 

গীত কবিত গুণ শুনয় রাজার। 

তার রাজ্যে যাইবে মন সমস্ত গ্রজার ॥ 

সেই সময়ত নরনারায়ণ রাজা । 
মারবে আসাম রাজ্য সাজি 'লৈল প্রজা ॥ 

আন হয়! লোক পাহ করি বাজু দিল। 

আপন ইচ্ছায় লোক সমস্তে আসিল। 

ইতিহাসে দেখা যাঁয় ১৪৬৮ শকে রাগ] নরনারার়ণ আছ্ম রাজ্য আক্রমণ করেন। 

“মাতা ভুক্ত সংবাদের* বিবরণ অনুসারে শঙ্করদেব ১৪৭২ শকে অর্থাৎ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ার 

৪ বৎসর মধ্যে ধুঞ্াঞাট।1 শ্যাগ করেন। শঙ্করদেবের জন্ম শক ১০৭১ বলিয়া গ্রহণ করিলে 

ধুঞ্চা হাট! ত)াগের সময় তীছার বম়ংক্রম ১০০ বৎসর হয়; স্থতরাং আতা ভক্ত সংবাদের 

বিবরণ ইতিহাস ও চরিত্র পুথির অবিরোধী বলিয়া অধিকতর নির্ভর যোগ্য বলিয়া! প্রতীতি 

হইয়! থাকে এবং শঙ্করদেবের জন্ম শক ১৩৭১ বপিয়। গ্রহণ করিতে নিরপেক্ষ এঁতিহাপিকের! 

যে সংশয় গ্রকাশ করেন, তাহা অহেতুক বোধ হয় না। 

শঙ্ষরদেবের যত গুলি চরিত্র পুথি আছে, তাহার প্রত্যেক খানিতেই ততকর্তৃক চৈতন্ত 
দর্শন বণিত হইর়াছে। আর উক্ত হইয়াছে যে তিনি ধুঞাহাট| হইতে বড়পেটায় গেলে 

পর অনেক শিষ্য সহকারে তীর্থযাত্রা করিয়1 শ্ীরুষ্ণচৈতন্তের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। 

আতাতক্ত সংবাদ অনুলারে ১৪৭২ শকের পরে এই ঘটন! ধরিতে হুইবে। কিন্তু তাহ। 

সম্ভবপর নহে । কারণ ১৪৬৫ শকে চৈতন্তের তিরোভাব হইয়াছে। সুতরাং ধুগ্াহাট! হইতে 

শঙ্করদেব কর্তৃক তীর্ঘবাত্র। কম্পন! না করিলে তৎকত্ৃক ঠৈতন্তদর্শন অস্বীকার কর! যায় না। 

তাহার জন্ম শক ১৩৭১ ধরিলে বড়পেট। হইতে তীর্থ-যাত্র! করিয়া চৈতন্তদর্শন আরও 

অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে শঙ্করদেবের জীবনের অনেক ঘটনার 
ভায় ততকর্ৃক চৈতন্তদর্শন তাহার চরিত্র পুধিতে বড়পেটা গমনের পর বণিত হইয়াছে 

মাত্র। কিন্তু উহ! পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। আমর! দ্বিতীয় ঞবন্ধে বলিয়াছি, গ্রীচৈতন্ত 
অবতারক্ষপে স্বীকৃত হইবার পূর্বেই শঙ্করদেব নবদ্বীপ ত্যাগ কররিয়াছি.লন। সব্ব প্রকার 

ভজন চর্চায় বিরত থাকিয়। গৌরহরি শুধু নামকীর্তন প্রচারের' যে উদ্তষ করেন, শঙ্ষরদেব 
তাহার প্রতিরোধী ভাব লইয়াই দেশে ফিরিয়৷ আহসয়ছিলেন। বস্ততঃ মহাপুরুষীয় সাহিতো 



্ন ১৩২১, ২য়, ৩য় ও ধর্থ সংখ্যা শহরদেষ ৬৩ 

নদীয়ায় উল্লেখ ভূরি তৃরি পাওয়া বটে, কিন্তু কৃত্রাপি নদীয়। ও তদ্দেশীয় শিক্ষার পতি সম্ম- 
ব্ঞঙুক ভাবের বর্ণন1 দেখ! যায় না । বরং তদ্বিপরীত ভাবই লক্ষ্য হই! থাকে। ছুই একটি 

দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতেছে। বে পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের সভান্প চণ্ডীবর কর্তৃক পরাজিত হইয়া- 
ছিলেন, উক্ত হইয়াছে, তিনি নদীয়। হইতে আসিয়াছিলেন এবং বিস্তার পরিচয় প্রদর্শনার্থ 
রাশীকৃত পুথি বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয্া সঙ্গে লইয়া চলিতেন ! গয়াপাণি শঙ্করদেবের 

নিকট উপস্থিত হইয়! “তটত্রেব গ্জ। মুন! চ তত্র” ইত্যাদি গ্লোকের অর্থই করিতে পারিলেন 

না। উক্ত হইয়াছে, ইনিও নবহ্বীপেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | শঙ্করদেব স্বয়ং নবধীপ ও 
তথাকার শিক্ষ। ও লোকচরিত্রসম্বন্ধে এবম্প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এমন প্রমাণ নাই। 
তিনি প্রাপ্ততেঞজ চৈতন্ত- প্রবর্তিত ফোড়শাক্ষরী নাম মন্ত্র (৩০) আপাম হইতে বিদুরিত করিয়া 
চতুরক্ষর মন্ত্র (৩১) প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্ত-প্রবর্থতিত ধর্দের তরঙ্গ আনামে আসিয়! 

সাগরতট প্রহত উর্মির ন্যায় ফিরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং শঙ্করপথাবলম্্ী মহাপুরুষীয় লোকের! 
নদীয়ার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাণীলতা দেখাইলে উহ! অস্বাভাবিক মনে করিবার হেতু নাই। চরিঙ্তর- 
পুথিতে আছে, শঙ্করদেব বূপ-সনাতনপ্রেরিত প্রচারকের মুখে বন্দাবনের বৃত্বাস্ত শুনিয়! 
বৃন্দাবন দর্শনে উৎন্গক হন । শিষ্যদ্িগকে রন্দাবন-গমনে উদ্ধন্ধ করিতে তিনি বলিয়াছিলেন £-_ 

আসা একেলগে পবে যাও বন্দাবন। 

আছে বৃন্দাবন দাস হয়ে] দরিশন ॥ 

যি সব ভক্তির ভাগ করিছে! বেকত। 

হুই হুই পুছি তাস্ত লৈবাহা সম্মত ॥ (৩২) 

এতন্থার! রূপ-সনাতন ও বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির প্রতি তাহার বথোচিত শ্রদ্ধার ভাবই 
প্রকাশ পাযর়। বস্ততঃ শঙ্করদেব ধর্প্রচারে চৈতন্তের প্রতিত্বন্বী হইলেও ততগ্রতি অশ্রদ্ধাণীল 

ছিলেন না। তাহার চরিত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে_ 
শ্রীকফ-চৈতন্তচন্্র আছন্ত বথাত। 

ভৈলস্ত শঙ্কর-ূর্যয প্রবেশ তথাঁত। 

এই বাকাটিতে উতর মহাস্মারই ম্বরূপ বথাসঙ্গত উক্ত হইয়াছে বোধ হয়। গ্রীরফ- 
চৈতন্য চন্তরের স্তায় কোমল মধুরদর্শন__প্রেমের গলিত ধারা, আর শঙ্কর গৃধ্যের সার তেজঃপূর্ণ 
রি ১:০০ সত পোশিশিশ -্টীশ ৮ ২7 ৮ পাস পপি স্পা ৮ বিসিসি পক, ০ পা ৮, ০ পো 

(৬) হরেকৃফ হয়েকৃফ কৃ কৃক হরে হয়ে। 

হরে রাম হরে রাষ.রাষ রাষ হরে হরে। 

পাস পপ পাস পপর 

(৩১) রাষনারায়ণ কৃঞ্ছরি। 
(৩২) মাধহদেবের কৌশলে শঙ্করদেয বৃন্দাবন গমনে নিরপ্ত হন। বদি তিনি বাইতেন, তাহা হইলে 

সম্ভবতঃ আসাম ও বঙ্গের বৈফব-সমাজের ক্ষু কু পার্থকা ছুয়ীভৃত হইয়া উতয় সপ্প্রহায়ের একীকরণ হইয়া! 
যাইত। অন্ততঃ বাঙ্গাল। বৈফাব-স্টহত্যে শঙ্করদেব ও তাদনুসন্সী ভক্তদের বিবরণী পাওয়। যাইত। অন্তপক্ষে 
মহা পুরুধীয় সাধ্্দ।ছ্িক সাহিত্যে বৃন্দাবনযাসী ভক্তদের বিবরণ-সন্বদ্ধেও দন্ত লক্ষিত হই না। 



৬৪ রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষগ পত্রিকা 

উজ্ছবল-_ভ্তানের প্রথর রশ্রি। শঙ্করদেবের জীবদ্শাতেই চৈতন্্-প্রবর্তিত ধর্মের তরল 

আসাম হইতে বন্দাবন পর্য্যস্ত এবং চট্টগ্রাম হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্ধ্যস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । শঙ্কর- 
দেব তাহ! অনবগত ছিলেন না, কিন্ত দেখা যাঁয়, রূপ-সনাতন ও বৃন্দাবন দাসের প্রতিই তাহার 

আকর্ষণ অধিক, ইহার কারণ কি? রূপ ও সনাতনই চৈতন্য-প্রবর্তথিত ধর্মের ব্যাথ্য। 

করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতের লেখক। স্তরাং ইছার। মকলেই শঙ্করদেবের 

ন্যায় জ্ঞান-চর্চান্ন নিযুক্ত ; কেহই জ্ঞানশরন্য ভপ্িমার্গের পথিক নছেন ! 

শঙ্কয়দেব কর্তৃক চৈতন্যদর্শন উল্লেখ করিয়। কভূষণ লিখিয়াছেন £__ 

চৈতনা গোসাই ক তথা ভৈল দরিশন। 

ছুইকে ছুই না চাহিল! নাহিকে সম্ভাষণ ॥ 

মুহুত্েক মানে ছয়ো৷ চাহি আছিলস্ত। 

নিবর্তিয়া আসি বাসা ঘরে রহিলস্ত ॥ 

দৈত্যারি ঠাকুর এই বৃত্বাস্ত আরও কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করিয্বাছেন :-_ 

শঙঞ্করর নাম শুনি কৃষ্ণচৈতন্যর | 

মিলিল আনন্দ বাঝ ভৈলস্ত মঠর ॥ 

ছুয়ার মুখত আছি রহিলস্ত চাই । 

ছুয়ো নয়নর নীর ধারে বহি যাই। 

শঙ্করয়ে। নয়নর নীর বহে ধারে। 

পথ হতে নিরখিয়৷ আছস্ত সাদরে ॥ 

কতক্ষণ ছুইকে। দুই চাই গ্রেমষনে ! 
পশিল1 মঠত লৈয়া শ্রীকঞ্চচৈতন্যে ॥ 

নমাতিল! হুইকে। ছুই নিদিলা উত্তর । 

পরম হুরিষ মনে চলিল! শঙ্কর ॥ 

দ্বিজ রামরায় প্রণীত দেব দামোদরের চরিত “গুরুলীলা” গ্রন্থে আছে £-__ 

কণভূষণর মুখে গুনিছে শঙ্কর। 

কৃষ্ণ ষে চৈতন্য হুয়। হৈছে অবতার । 

্রঙ্জাননদ আচার্যোও কহিছে পূর্বত। 
রঙ্গ হরিদাসে পাছে কৈলা শঙ্করত ॥ 

সেই কথ শুমার শঙ্কর মৌন তৈল! । 

রাম রাম গুরু সমে উচর চাপিলা ॥ 

অবনত হুয়া দুই নামলা সাক্ষাৎ । 

পূর্বাপর পুছিলস্ত কখা যত যত॥ 



সন ১৩২১, ২য়) ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা) শঙ্করাদেব ৬৫ 

শঙ্করর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী । 

কমগুলু জল চালি বুঝাইল। আপন ॥ 

শঙ্করেও বুবিলস্ত সেই অনুমানে। 

এক মে শরণ ধশ্শ চৈতন্ার গানে ॥ 

স্থগ্রসিদ্ধ কথাভাগবতকার দেব দামোপরের শিষ্য পরমভাগবত ভট্টরর্দেব কবিরদ্ব-বিরচিত 

"সসম্প্রদ্দায়-কথা” আর একথানি প্রামাণিক গ্রন্থ । ইহাতে লিখিত হইয়াছে £-_ 

“জ্রীশস্করে পুর্বে দামোদর-মুখে চৈতন্যর বার্তা শুনি দেখিবে ইচ্ছা আছিল; বিষয় ব্যগ্রে 
না পাইল । পাচে রাম রায় বড়বাক গোমস্তা পাতি রাম রাম গুরু সমে মণিকুটে গৈল!। 

পাচে মাঁধব দর্শন হুই রত্বপাঠকের মুখে ভাগবত শুনি বোলে হে রত্রপাঠক, এহি শান্তর ইঠাইত 
কোনে প্রবর্তীইল। পাঠকে বোলে শ্রাচৈতন্ত মহাপ্রভু প্রবর্তীইল। শঙ্গরে বোলে এখন 

প্রভু চৈতন্ত কত আছে। পাঠকে বোলে এই গোফাতে আছিল; এখন যাই ওড়েবাত 

আছে। এই শুনি শঙ্করে রাম রাম গুরু সহিতে পশ্চিমে চলি ওড়েবাক গৈলা। পাচে ঠাকুর 
দর্শন ভুই চৈতন্যর মঠর দ্বারে গৈল!। তাতে বঙ্গ হরিদাস দেখি বোখে তোরা ছুই কৈত 

থাকা । শঙ্করে বোলে আমি পূর্্বদেশী কায়স্থ এন্তে রাম রাম বাঙ্ষণ; মহাপ্রতৃক দেখিতে 

টাও। ব্রহ্ষহুরির্দাসে বোলে এখন মহাপ্রতৃব্রতী সম্ভাষণ। নকরে, কমনে দেখিবা। বাদ 

দেখিতে চোব৷ কিছে। বিত্ত ভাঙ্গি কীর্তন আরম্ভ! । কীর্তনর পোভে ওলাইতে দেখিবা। এই 

গুনি শঙ্করে বিত ভাঙ্গি কীর্তন আরম্তবিলা। পাচে মহাপ্রভু তাতে ওপাই বহু মহস্তর মধ্যত 

ছুই প্রহর নৃত্য করি অলক্ষিতে গৈলেক। পাচে শঙ্করে তাঙ্ক লক্ষিবে না পারি পুনু 

হরিদাসত পুচিলা) বোলে হে ব্রহ্ম হরিদাস প্রতুক চিনি না পাইলো তান কি লক্ষণ। 

হরিদীসে বোলে প্রতুর রূপ গৌরাঙ্গ, মুগ্ডিত মুণ্ড গলত কণ্টী হাতে জপমালা, কটিত কপিন, 

মুখে হরিবোল, প্রেমে বিভোল, এছি লক্ষণ। তাঙ্গ দেখিতে আউর উপায় কছো। যেখন 

প্রাতসে ঠাকুরর জলশঙ্খ বাদ হয়, তেখনে দ্বার মেলে। সেহি বেলা মহাপ্রু সাগর ন্গানে 

বাই। সেহি বেলা দ্বারত থাকি ছুয়ো অবশ্তে দেখিবা। এহি শুনি শঙ্করে রাম রাম গুরু 

সহিতে প্রাতসে যাই দ্বারতে রছিল। পাচে জলশঙ্খ বাস্ত হৈল, কপাটে। মেলিল। সে 

সময়ে চৈতন্যো কমগ্ডলু লই দ্বারর ওলাই রামরামর মাথে উঝট লাগিল) তাতে মহ 
প্রস্থ চারিনাম উচ্চারিল। সেই তান মন্ত্র ভৈলা। পাচে সাগরত ন্গান করি ফিরি 

আহ্ন্তে তান স্বরূপ দেখি পাবর খোজে প্রণাম করি ব্রহ্ম হরিদাসক বোলে গুরু তোমার 

গ্রসাদত গ্রভুক দেখিলে, জন্ম সাফল ভৈল। এখন এই খানি প্রভূত পোচ। কলিত কাত 

ভক্তি রহিবেক, আর সিদেশত ব। হরিনাম কোনে দিবেক। এহি শুনি হরিদাসে ঠতন্যত 

পুছিলে বোলে মহাগ্রতু পূর্বদেশী ছুই প্রাণী আস কাতরে পুচিছে বোলে কলিত কাত ভক্তি 

সহছিবেক ; আমাক বা কি আভ্ঞা করে) সিদেশত হরিনাম কোনে দ্বিষেক। এবি শুনি 
চৈতন্যে ৰোলস্ত, হে ব্রন্ধ হরিদাস, ভক্কি প্রেষরস উচ্চত ন বকে নামত বহে। ব্রতেকে 



৬৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক! 

নিষ্ষিঞ্চন জনত ভক্তি রহিবেক। হের দেখাও, এহি বুলি কমণ্ুলুর জল গহুবরে ঢালিল। 

পাচে উচ্চে নবছি জল নামে বছিল। আরু বোলস্ত সিদেশক গৈতে শঙ্করক জানো । 

সি বর মনুষ্য, তাঙ্ক আমার এই আক্তা। আমার শিষ্য কণঠভৃষণর মুখে ভাগবত শুনি শঙ্করে 
গীত পদ করিবেক, আরু গঙগপতি রায় পুরুষোত্বমে করা সাতশ শ্লোকর নামমালিক! 

খেনির ঘোষা করিবেক। আর রাম রাম বিপ্রকে জানি, তাঙ্ক এই আজ্ঞা ষি চারি নাম 

পাইছে, তাকে ব্রহ্ধ বুপি ধরিবেক, আর এই বত্রিশ শ্লোকে শরণ পটলথানি রাম রামে নি 

মোর শিষ্য দামোদরূর হাতত দিবেক। (সেই পটল ক্রমে সিদেশত হরির নাম দিবেক, এই 

আমার আজ্ঞা কই পঠাব1। পাচেব্রপ্ধ হরিদাসে ওলাই আছি চৈতন্যর এই সকল 

আজ্ঞাকে শঙ্করত রামরামতো। কই শঙ্করকো দিলে নামমালিক1 রাম রামক দিলে শরণ 

পটলখানি। পাচে ছুথানি দবনার মালাদি ছুইকো৷ পঠালে। পাচে শঙ্করে রাম রাম গুরু 

সছিতে চৈতন্যর মঠক প্রদক্ষিণে প্রণাম পুনু ঠাকুরকে প্রণাষি তান প্রসাদ নির্্মাল্য লই 

কামরূপে রাম রায় বরুয়াত সকল বার্তী কই পাটবাউসীত গৃহ বাহ্ধি প্রতিমা! থাপিল]। 

পাচে কভূষণক আনি ভাগবত প্রসঙ্গ পাতি দামোদরক বার্তা দিলা।” 

কভূষণ, দৈত্যারি, ছ্বিজ রাম রায়, ভউউদেব ইহারা সকলেই প্রায় সমসাময়িক লেখক। 

ইছাদের রচনায় অগ্রপশ্চাৎ নির্ণয় করা স্ুকঠিন। আর ইহাদের প্রত্যেকেই স্বনাঁম ধন্য 

চরিআ্রবান সাধুপুরুষ। ইচ্ছাপুর্বক ইহার! শ্বত্ব রচনায় মিথ্যা কথা লিখিয় গ্রচার 
করিয়াছেন, এপ বল! নিতাস্ত অসঙ্গত। মোটামুটি চারি জনের লিখায় বৃত্তীস্তঘটিত 

সামঞ্জন্তও আছে। যথা-_ 
(১) শঙ্কর ও চৈতন্তের পরস্পর দেখ! হইয়াছিল, কিন্ত কথোপকথন হয় নাই। 

(২) এই সাক্ষাৎ উড়িষ্যাতে হইয়াছিল। 

(১) শক্করদেব সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ঢৈতন্তের নিকট কোনও উপদেশ লাভ করেন নাই। 
এতদতিগিক্ত যে সকল বৃত্াস্তঘটিত অনৈক্য আছে, তাহার সামপ্রস্ত-সাধনের জন্য এ কথ। 

বল! যাইতে পারে যে, এই লেখকদের মধ্যে সকলেই শঙ্করদেবসনবন্বীয় কথ! অন্তের নিকট 

গুনিয়। লিখিয়াছেন। নুতরাং শুনা কথান্ন যে কিছু কিছু অমিল থাকিবে ইহাতে বিচিত্রতা কি? 

ফলতঃ শঙ্কর ও চৈতন্তের সাক্ষাৎ হইয়া! থাকলে উহা! উড়িষ্যাতেই হইয়াছিল। আর এই 

সাক্ষাতের পর শঞ্করদেব উপর-আসামে ফিরিয়া আসিয়া! পণ্চাৎ পাটবাউসীতে গিয়াছিলেন, 

এরূপ ধরিয়! লইলে, এই বৃত্তান্ত অনৈতিহাসিক মনে করিবার কোনও হেতুই থাকে ন1। 

ভষ্টদেব চৈতন্ত দশনের পর আসামে প্রত্যাবর্তন ও পশ্চাৎ পাটবাউসী গমন স্প্ই উল্লেখ 

করিয়াছেন। 

বনীয় লেখকোও শ্রীচৈতন্তকে শব্ক়দেবের দীক্ষার্তরু ব৷ উপদেষ্ট। বলিয়! কুত্রাপি উল্লেখ 

“করেন নাই। তাহারা এইমাত্র বলেন যে, গ্রিক্ষেত্রে দূর হইতে সংকীর্তন-মধ্যে নৃত্যপণায়ণ 
গৌবেন প্রেমাবেশ দেখিয়া! শক্ধরদেব জান চর্চায় বীতম্পৃহ হন এবং কীর্তন, বড়গীত ও তাওন! 
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প্রড়ৃতির এচারে অধিকতর অনুরাগী ছইয়! উঠেন। এই কথার সমর্থনের জন্ভঠ কতকগুলি 

ৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। চৈতন্ত-দর্শনের অবাবহিত পরেই দৈত্যারি ঠাকুর শঙ্করদেবের 

প্রেমের আবেগে পুনংপুনঃ আত্মবিস্থৃতির তাঁবের বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হইয়াছে, রাম 

রায় কর্তৃক অন্থুুদ্ধ হইয়! শঙ্করদেব রাম-চরিব্র-বর্ণন করিতেছিলেন, কিন্তু কোন্ সময়ে 

উঠ! ছাড়িয়া কৃষ্ণ-কথা আরম্ভ করিয়! দিয়াছেন, তাহা তাহার ম্মরণ নাই! কৃষ্ণনাম লইতেই 

প্রেমে তাহার প্রাণ আকুল হইতেছে! প্ভক্তি-রত্বাবলী” পুথি আনীত হইলে পর উহাতে 

এক কৃষ্ণের শরণ কোথায় 1” এই বলিয়া শঙ্করদেব অধীর হইয়া! পড়িয়াছিলেন। পশ্চাৎ 

উহ্নার শেষাংশ পঠিত হষ্টলে পর উহ্থাতে এক কৃষ্ণের শরণ দেখিয়! তিনি & পুথি মন্তকে 

লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়াছিলেন! বস্তুতঃ ভগবৎ-প্রেমিক কতক্ষণ শুহ শাস্গ-5চ্চার় তপ্ত 

থাকিতে পারেন? প্রক্কৃত ঈশ্বর-প্রেমিকের এমন দিন আপনিই উপস্থিত হয়, যখন নাম 

গ্রহণ মাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ বোধ হইয়া থাকে । ক অক্ষর দেখিতেই কৃষ্ণ নামে দেহ পুগকিত 
হইয়| উঠে! 

শঙ্করদেবষের অনুসঙ্গীদের মধোও অনেকেই মহা প্রেমিক ছিলেন। স্বয়ং শঙ্করদেধ রাম 

রাম গুরুকে “মহাপ্রেমধারী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন, একদ। 

কীর্তনের মহাধূম লাগিয়া গিয়াছে । রাম রাম গুরু ও রামদাস এই ছুইজন ওঝা কার্তন 
করিতেছেন, মাধব দেব তাল ধরিয়াছেন আর আনন্দ-মূর্বিশ্বরূপ শঙ্করদেব সাক্ষাতে রহিয়াছেন, 

সমন্ত লোক প্রেমানন্দ-রদে বিভোর তখন £-- 

ংশ বদ ঘোষ! রাম রাম গুরু গাস্ত। 

সেহি সময়ত প্রেম উপজিল তাস্ত ॥ 

অন্বষ্ঠ সছিতে কুবলয় হাঁতী মারি। 

ভৈলা রঙগশালাত প্রবেশ রাম হরি ॥ 

কান্ধত হন্তির দাস্ত শিশুগণ সঙ্গে । 

ওছি পদ রাম রাম গুরু গাত্ত রঙ্গে ॥ 

সমস্তে লোকক প্রেম পরশি আছন়। 

তান গায়ে চেতন গিয়ান নাহি কর ॥ 

প্রেমানন্দ সমুদ্রত মজিল সমুলি। 

কান্ধত লৈলম্ত এক গোট! তস্ত ভুলি ॥ 

স্বভাবে বাহিবে ছুই মুনিষে পারয়। 

আরু গোড় পুতি ঘরে লাগার! আছর ॥ 

এক ঠেল! মারি তাক ছুই হাতে ধরি। 
কৌতুকে কাদ্ধত লৈর! যাস্ত লীল! করি ॥ 

ভণ্ত রাষদাসও হহাত্রেষিক ছিলেন। একদা প্রহনাদ-চরিহ কীর্তন করিতে করিতে 
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কাহার গ্রহলাঁদ ভাবাবেশ হয়। সেই সময় কীর্তন-ঘরের ভিতর আগুন জবলিতেছিল। «এট 

ত প্রহলাদের অগ্নিকুণ্ড” এই বলিয়া তিনি তাহাতে ঝাপ দিয়া পড়েন। 

প্রেমে পরশিছে নাহি গাবত চেতন । 

অগনিত লৈয়। পড়িলস্ত তেতিক্ষণ ॥ 

তাতে পড়ি আনন্দতে পদক বোলস্ত। 

সমত্ত সমাজে হরি হরি উচ্চ রম্ত ॥ 

সঙ্গীতের সম্মোহিনী-শক্কি, রূপ ও ভক্তির সহিত যে বাঙ্গালাদেশে জীবন্ত মুর্তি পরিগহ 

করিয়াছিল, তাহ! বাঙ্গালীকে আর বলিয়া! দিতে হইবে না। সেই কীর্তনের আদিকালে 

যখন গৌরছুরি হাতে হাতে তাণি দিয়া প্রথমে__ | 

“হরি হুরয়ে নমঃ নমঃ কৃষ যাদবায় নমঃ । 

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রামধুস্থদন ॥* 

এই পদে রাগ যোজন! করিয়াছিলেন, তখন তাহার ছহ একটি অন্তরঙ্গ লোক উহার 

মাদ্দকতায় আকৃষ্ট ন হইয়1 থাকিতে পারিলেন না । ক্রমে গৌরের দলে সঙ্গীতবিশারদ ছুই 

একটি লোক আসিয়া জুটিল। কেহ এক জোড়া মন্দিরা আনিয়া এ রাগে তাল-যোজন! 

করিয়া দিল। কেহ শঙ্ঘ আনিল, কেহ করতাল লইল 7 ক্রমে মুদঙ্গও আগিল। এই 

সকল প্রাতিকর বাস্চবস্ত্রের স্থস্বর-লংরীর দ্বারা বদ্ধিত-মাধুরী সংকীর্তনের মধ্যে যখন 'সোণার 

বরণ গৌরের নৃত্য আরম্ভ হইল, তখন উহ্থার মাদকতা শতগুণ বদ্ধিত হইল! ক্রমে ক্রমে 

ষখন রাগ-রাগিণী ও তালের বৈচিত্র্য এবং ভক্তদিগের রচিত পদের নব নব ভাবের ছার! 

গৌরবের নৃতা চালিত হুইতে লাগিল, তখন উহার আকর্ষণীশক্তি সহস্রগুণ বাড়িয়া গেল! 

সেই মন্ত্র ও জপের যুগে গৌরের সংকীর্তনের দল মথন প্রথম পথে বাহির হইল, তখন লোকে 

বিশ্ম্ ও বিরক্তিসহুকারে বলিতে লাগিল, “এরা এ সব কি পাগলামি করিতেছে! কৃষ্ণনাম 

লইতে হুয়, ঘরের কোণে ঝাঁসয়! মনে মনে নাম জপ কর, এত উচ্চ চীৎকার কেন?” কিন্ত 

হায়! এভাব কতক্ষণ থাকিল! যাহার! একটু কাণ পাতিয়! গুনিল, চক্ষু মেলিয়া দেখিল, 
তাহারাহ আকৃষ্ট হইল! মস্ত্র্প গোপনেই কর্তব্য মনে করিয়া যাহারা কাছে আসিল না, 

তাহারা রক্ষা! পাইল। যে নিকটে আসল সেই মদ্িল( পাঁওতমণলী নিস্বফল সদৃশ তিক্ত 

শান্্রাশি ঘাঁটিতে লাগিলেন, আর গৌরের ভক্তদল নুধাসদৃশ ক্ৃষ»প্রেমরস পান করিতে 

লাগলেন। দেশের অনেক অগাই-মাধাই উদ্ধার হইয়া গেল। এখন গোরের প্রবর্তিত 

ধন্মে নান। আবিলতা সঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রবর্তিত সংকীর্তন উত্তরোত্তর উৎকর্ষ 

লাভ করিয়াছে। এখনও সংকীর্তন-প্রভাবে ছুই চারিটি জগাই-মাধাই উদ্ধার না হইতেছে, 

এমন নছে। ৰ 

আসামে শঙ্করদেবের প্রবর্তিত কীর্তন মুলতঃ বাঙানাদেশের সংকীর্তন হইতে কিঞ্ 
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(বিভিন্ন (৩৩)। কিন্ত এদেশে শঙ্করদেবই যে সর্ধাগ্রে কীর্ঘনের প্রবর্থন ও বৈষণবধর্ধ প্রচারে 

উহাই প্রধান অন্ত্রক্ূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাতে সংশয় নাই। শঙ্করদেব বীর্তনের কিরূপ 

অন্ুরাী ছিলেন, তদ্রচিত নানা রাগধুক্ত বহুদংখ্যক কীর্তন, বড়গীত নাটক প্রভৃতিই তাহার 

নিদর্শন। কীর্তনের প্রভাবে আসামে হরিনাম কিরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত 

স্বরূপ একথ! উল্লেখ কিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নিরক্ষর চণ্ডাল র্যযন্ত মাছ ধরিয়া নৌকা 
আসিতে আসিতে সুম্বরে কীর্তন গাহিতে গাহিতে আদিতেছে শুনিয়া! শঙ্করদেব বিশ্ময়ে পুলকিত 

হইয়াছিলেন ! আর একদিন পথে যাইতে ধাইতে শঙ্করদেব শুনিলেন, দুইটি রাখাল বালক 

মুললিত স্বরে কৃষ্ণনাম কার্জন করিতেছে! শঙ্কর স্তম্তিত হইয়! দীড়াইপেন! তাহার 

প্রবর্তিত কীর্তনের মহিমায় চণ্ডান ও রাখালবালক পধ্যন্ত আকৃই হইয়! পড়িতেছে, 

ইহা দেখিয়। তিনি প্রেমাশ্র-বিসর্জন করিতে লাগিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন £_ 

কিনে মহাভাগ্য আব্দি লোকক মিলিল। 

বালকে| বান্ধব কৃষ্ণ বুলিয়। জানিল ॥ 

(৩৩) আধুনিক সংকীর্তন ও বড়গীত দোখিয়। চৈতল্ট-প্রবর্তিত সংকীর্তন ও শঙ্কর-প্রবর্তিত কীর্তনের তুলন! 
সমীচীন নহে । চৈতম্ত-প্রবর্তিত সংকীর্তন বছ পরিপর্তিত হইয়! বর্ধমান আকার ধারণ করিয়াছে, অন্য পক্ষে 

শঙ্গর-যাধব প্রবর্তিত বড়শীত প্রায়শঃ অপরিবর্তিত রঠিয়াছে। বাঙ্গালী বৈধবদের মধ্যে শব বাহনকাঁলে “হরি 

হরয়ে নমঃ নমঃ কৃক-বাদবার নম: ইত্যাদি যে রাগে শীত হয়, তাহা অনেকট| চৈহম্তের সমকালীন সংবীর্নের 

জনুরূপ। উছার সহিত আসাঙ্গের বড়গীতের গার্থক্য আত সাঙান্ত। আাদিকালেই আসামের কীর্তনে 

“খোল” ও উদ্দগু নৃতা বর্জিত হইরাছিল। প্রাচীন ৪ সহিত্যে দেখ। বাঃ, মৃবঙ্গের উচ্চরোল শুনিয়া 

দেব দামোদরের গানে গ্বর আলিয়াছিল। 



শাকরদেব 

পঞ্চম প্রবন্ধ 

ধুঞাছাটা হইতে শঙ্করদেব একেবারে ভক্তদলসহ বড়পেটায় উপনিবিষ্ট হইয়াঁছিলেম, 
এমন নে । ক্ষুদ্র নৌকায় সমস্থ দ্রবাসস্তার ও পরিজনবর্গকে তুলিয়। দিয়া তাহাকে ও 
অন্থান্য ভক্দিগকে ভিন্ন ভিন্ন নৌকায় রওয়ানা হইতে হইয়াছিল। পাঁচ সাত ঘরমান্র ভক্ত 

তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন। অন্ঠের] পশ্চাৎ গিয়াছিলেন। ছুইটি নিঃসম্বল ভক্ত কাহারও নৌকায় 

স্থান না পাইয়। শ্কুগমনে বসিয়াছিল। মাধবদেব উহার্দিগকে তদবস্থ দেখিয়া ম্বীর় নৌকার 

কিছু দ্রব্য নদীতে ফেলিয়া দিয়! নৌকায় এঁ ভক্ত ছইটির স্থান করিয়াছিলেন। শঙ্করদেবের 

প্রভাবে বৈষ্বদিগের পরম্পরের মধ্যে কিরূপ গ্রীতিবন্ধন হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র ঘটনাতেই 

তাহার পরিচয় পাওয়৷ যায়। 

শঙ্করদেব বর্তমান বড়পেট। অঞ্চলে নৌক! ত্যাগ করিয়া পাঁলন্দী (৩৪) নাঁমক স্থানে 

রছিলেন। মাধব বরাদি গ্রামে (৩৫) বুঢ়াদলৈর গৃহে কিছুকাল থাকিয়া নিজ বড়পেটাতে 

বাস করিলেন। ছুই তিনবার স্থান ত্যাগ করিয়! শঙ্করদেব “জগত পবিক্র পাটবাউসী* সত্রে 

অধিষ্ঠিত হন। ততকালে এ স্থানের অবস্থা কিরূপ ছিল কণ্ঠভূষণ তাহার এইক্ধপ বর্ণন! 
করিয়াছেন £-- 

বেত বাশ তা'র৷ বনে ব্যাপি আছে বড়পেউ। গ্রাম যুরি। 

কোন খানে ঘর বাড়ী সাজাইবস্ত শঙ্করে চাহস্তে ফুরি ॥ 
গণক পারাত ঘর সাঞ্জাইলস্ত কতোদিন বঞ্চি তাত। 

কুমার পারাত ঘর সাজাইলস্ত মিলিল দুঃখ মনত ॥ 

তাহার দক্ষিণে ঘর সাজাইলস্ত মনত আতি হরিষে। 

পাটবাউসী সত্্র নামত প্রসিদ্ধ সর্বজনে যাক ঘোষে ॥ 

ক্রমে নানা স্থান হইতে ভক্তগণও তথায় আসিতে লাগিলেন। 

রাম রাম গুরু গোসাঁই দামোদর হরি গুরু বসিলস্ত। 

জয়স্ত মাধব রতিকাস্ত দলৈ রাম রায় আসিলস্ত ॥ 

(৩৪) এই স্থান বর্তমান বড়গেটার অন্ততূত্ত। ইহাতে “চুণপড়া ভিটি আছে। সম্প্রতি এ ভিটিতে 

১৪ হাত দীর্ঘ ১ হাত গ্রন্থ ই-টর দেওয়াল আছে। চারি কোপে চারটি গনুজ। পশ্চিমদিকে দ্বারহীন 

প্রযেশ-পথ। উহার উপরেও দুইটি গন্থুজ। দ্বারের ছুই পার্থে ঝাষ্ঠনির্দিত জয়-বিজয়ের প্রতিমূর্তি । এই 

ডিটিভে প্রশ্্যহ রাত্রিতে প্রদীপ দেওয়! হইয়! খাকে। 

(৬৫) বর্তষান বড়পেটা সত্র হইতে এই স্থান প্রান্স ১ মাইল পা 
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হরিদাস বাণিয়া বুঢ়া দৈবজ্ঞ আর মহাকালী রাম। 

উদার গোবিনন বলভদ্র আরু বঙ্গিলস্ত বলরাম ॥ 

ড্ুরিয়া গোবিন্দ ক যে ভূষণ গোকুলটাদ বসিলস্ত। 
চান্দসাই আরু কেরোলা বাটে আমিল! দাস অনন্ত ॥ 

রত্বাকর কালি বিয়াস কলাই ভক্ত সমে রঙ্গ মনে। 

শঙ্করর পাশে গৈয়া বসিলস্ত প্রণমিয়া একমনে ॥ 

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্করদেবের পূর্বপরিচিত ; অনেকে নুতন দীক্ষিত। পালন্দীতে 

থাক! কালে ভক্ত নারায়ণ দাস শঙ্করদেবের শিষ্য গ্রহণ করেন । তাহার বৃত্তাস্ত এইরূপ -_ 

পালন্দীতে ভাস্কর নামক এক সঙ্গীতবিশারদ স্থুক্ বিপ্র শঙ্করদেবের নিকট আসেন ও 

তৎকৃত কীর্তন রাগরাগিণী সহ গাহিতে অভান করেন। এসকল কীর্তন গাহিতে গাঞিতে 

তাঙার মনে বৈরাগোর উদয় হয় এবং তিনি শঙ্করদেবের উপদেেশে পরম কৃষ্ণতক্তি লাভ 

করেন । শঙ্করদেবের সহিত কিছুকাল কার্তনানন্দ উপভোগ করিয়া তিনি তীর্থত্রমণ দ্বারা 

পবিত্র দেছ হই্তি মানস করেন এবং শ্রীক্ষেত্র-আভমুখে যাত্রা করেন। 

বরনগর (৩৬) গ্রামে ভবানন্দ নামে 'এক ধর্মনিষ্ঠ বণিক ছিলেন। তিনি মদ্বৈতাচার্য। 

প্রবর্তিত (৩৭) যোলনাম মন্ত্র গ্রহণের উদ্ভোগ করিতেছিলেন, এমন সময় ভাঙ্করের মুখে 

শঙ্করদেবের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা! ত্যাগ করিয়া পালন্দীতে আসিয়া শঙ্গরদেবের সন্্শন 
লাভ করেন। ইনি শঙ্করদেবের প্রভাবে এব্প অভিভূত হুইয়াছিলেন ষে, তাহাকে দশনমাত্র 

দণ্ডব প্রণিপাত করেন। তাহার ঈদৃশ দৈন্য দেখিয়া! শঙ্করদেব নারায়ণ স্বরণ করেন, 
এৰং পশ্চাৎ ভবানন্দ শঙ্করদেবের শিষ্যত্ হ্বীকার কারলে তাহার নারায়ণ দাস, এই নামকরণ 

করেন। হনি শঙ্কররদেবের একজন প্রধান ভক্ত । চরিত্র গভাবে ইনি বঙ্গ হরিদাসের স্বিত 

তুলনীয়। বৈষুব-সাহিত্যে এই উভয়েই গ্রহলাদের ক্বতারস্বরূপ কীর্ভিত হইয়াছেন(৩৮)। ইছার 
যত্বে বলোক শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। গয়ন্তীর মাধব, পরমানন্দ, শিমলীয়!- 

নিবাশী শ্রীরাম, বলরাম, মুকুন্দ, গোপাল ৪9 মাধব এই তিন ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেই 

ভক্ত নারায়ণ দাদ কর্তৃক শঙ্কর সকাশে আনীত হইয়াছিলেন। 

(৩৬) এইস্থান এপনও এই নামে পরিচিত । 

(৩৭) এখনও বড়পেট। অঞ্চলে স্ব।নে স্থানে চৈতম্যপদ্থীদের সত্র আছে । ইহার! ঘলেন, মদ খৈতাচা ধ্য 

ধর্থ-প্রচারের জন্য চারিদিকে চারিপুত্র প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে একজন এতদ্দেশে আমির! প্রচার করিয়। 

ছিলেন। কধিত আছে, প্রচারাস্তে অছৈত-ঙ্নয় স্বীয় বাসগৃহের অভ্ন্তর হইতে অন্তর্ধান করেন। চৈতন্ত- 

পদ্ীদের বিশ্বাস, তিনি একস্থানে জন্তর্ধান করিয়া অন্যত্র আত্মপ্রকাশ করেন। এইহেতু তাহার তিরোভাৰ-_- 

তিথিতে শ্রান্ধাদির অনুষ্ঠান হয় না। উৎসবমাত্র হইয়। খ।কে। 

(৩৮) ভক্ত নারায়পদাল” প্রবন্চে ইহার বিশেষ বিবরণী লিপিবদ্ধ হইগ়াছে। এ প্রবন্ধ কলিকাতা সাহিত্য- 

পরিষৎ-পত্রিকার ১৬১৯ সালের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । 
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এই সকল ভক্তদিগের দীক্ষা-গ্রহণের বিশ্ৃত বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া 

পড়ে। পরমানন্দ এক বন্ধার পুত্র। কীর্তনে ইহার অন্পরাগ উপস্থিত হইলে পর ভক্ত 

নারায়ণ দাস ইহাকে তিন কাহুন কড়ির খণ-দায় হইতে মুক্ত করিয়৷ সত্রে আনেন। 

শিমলীয়ার শ্রীরামের সংসারে আর কেহই ছিল না। ঘরে ঘরে স্বেচ্ছায় কাজ করিয়। 

ইহার দ্িনপাঁত হইত। ইহার দিন বুথ! যাইতেছে দেখিয়। নারায়ণদাস ইহাকে সত্রে আগিতে 

কছেন। কিন্তু এই ব্যক্তি কহিল, “এক গৃহস্থের ধান কাটিয়া! দিতে প্রতিশ্রুত আছি। টহা 

না করিয়া কোথাও যাইতে পারি না।” ইহার সাধুতার এইরূপ পরিচয় পাইয়া নারায়পদাস 

ইহাকে যথাসময়ে সত্রে আনিলেন। 

দ্বিজ চক্রপাণি ভক্ত নারায়ণদাসের কুলপুরোহিত ছিলেন । তাহার শিশু পুত্র রাম পীড়িশ 

হইলে পর চিকিৎসার জন্ত ভক্ত নারায়ণ দাসের গৃহে পত্রী ও শিশুকে রাখিয়া যান। ব্রাহ্মণ 

ভক্ত নারায়ণ দাসের গৃহে বিস্তর কৃষ্ণকণা। শুনেন। শিশু আরোগা হইলে পর গৃহে গিয়া তিনি 

ত্বামীকে ভতসনা করিয়া কহিলেন :__ 

গুদ্রর মুখত আমি কথাক শুনিলো। 

আমার বাদ্ধণ জন্ম কি সক সাধিলো। ॥ 

চক্রপাণি পত্ধীকে ধমকাইয়া বলিলেন --:“ভালত কৃষ্ণ ভক্তির কথা বলিতেছ! তোমার 

পরামর্শে ৬০।৭* ঘর জমান ত্যাগ করিলে কি খাইব।” এই বলিয়! তিনি একখানি পত্রে 

গোটা পচিশেক শ্লোক লিখিয়া শঙ্করদেদের সভা জয় করিতে চলিলেন। পথে মাধবদেব 

পত্রথানি দেখিয়া তাহার নিয়ে আর একটি শ্লোক লিখিয়া দিলেন। এর শ্লোকটি পাঠ করিয়। 

চক্রপাণি পবুন্বিলাম* এই বলিয়া পত্রথানি ছিড়িয়া ফেলিলেন এবং ভক্ত নারায়ণদাস ও মাধব 

দেবের সহিত শঙ্কর-সয়িধানে উপনীত হুঠয়! রাম রাম গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। 

চক্রপাণির ৬*।৭* ঘ্বর শিষাও তাহার অন্ুবর্তন করিল। এই চক্রপাণিই চরিত্র-লেখক 
কতৃষণের পিতামছ। 

মাধবদেব ও নারায়ণদাস গণক কৃশীতে থাকিতেন। মহাকাঁলীরাম মাধবদেবের পরিচর্য্যায় 

নিযুক্ত ছিলেন। এই বাক্তি অতি শুদ্ধমতি বৈষ্ণব ছিলেন । কথিত আছে একদা মাধবদেবের 

গৃহাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাহার অপেক্ষায় থাকিতে থাকিতে ইনি কষ্খরূপ চিন্ত। করিতে 

আরম্ভ করেন। ভক্তের বাঞ্ছ। পূর্ণ করিতে ভগবান শ্রীকষ্ণ-সৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে 

দর্শন দেন। মহাকালীরাম নান! মনোময় দ্রব্য দ্বার! শ্রীকষেের অর্চনা করেন। সর্বাঙ্গে 
নান! বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়! একটি পায়ে খড়ম দিয়াছেন, এমন সময় মাধবদেব আসিয়া! স্াহাকে 
ডাঁকিলেন। মহাঁকালীরাম ব্যস্ত-সমন্ত হইয়া! মাধবদেবকে স্নানীয় দিতে গেলেন। গৃহে কৃ্- 

ুস্ঠি দেখিয়া মাধবদেব প্রেমে পুলকিত হইয়! উঠিলেন। শ্রীমূর্তির এক পায়ে খড়ম নাই 
দেখিয়া, মাধবদেবকে এনপ “কদর্থনা' করিয়াছে সন্ধান করিয়! 'সকল তত্ব বুঝিতে পারিলেন। 
তঃপর মহাকালীরামের সৌভাগ্যের গ্রশংসা! ভক্ত-সমাজে পরিকীর্তিত হইতে লাগিল 
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পাটবাউনীতে সত্ত্ স্থাপিত হইলে পর ক্রমে সম্প্রদায়-প্রবর্তক গুরুদেবদামোদর ও হরি গুরু 

তথায় আসিলেন। দলে দলে লোক শঙ্করদেবের প্রবর্ধিত ধর্মের অনুনরণ করিতে লাগিল। 

প্রতাহ হাজার হাজার লোক সন্ত্রে আদতেছে যাইতেছে । অহোরাত্র কৃষ্ণ-কথালাপ, ভাগবত- 

পাঠ ও কীর্তন হইতেছে । দলে দলে লোক শকিপৃজ! ত্যাগ করিয়া “এক শ্রক্কষণে শরণ' 

লইতেছে ! ্ 

প্রথমে শাক্তগণ শঙ্করদেব ও তাহার ভক্তাদগের উদ্দেন্ত নান! বিদ্ধপপুর্ণ কবিতা ও ছড়া! 

রচন। করিয়া, প্রচার করিতে লাগিলেন। শঙ্করদেবও “পাষগুমর্দন' নামক কারন রচন। 

করিয়াছিলেন। এই কীর্তনটির ঘোষ বা ধুয়া এই £-_ 

১। কলির ধর্ম হরি নাম জান। 

পাপীর নিন্দাত নিদিবা! কাণ ॥ 

২। হবি ও হরি রাম মুরার। 

কার্তনর নিন্দা সহিতে নারি ॥ 

৩। ত্রাহি ত্রাহি রাম মোরে । 

মই মর্জিলে! সংসার ঘোরে ॥ 

৪। রাম মে জীবন রাম সে প্রাণ। 

রাম বিনা নাহি বান্ধব আন ॥ 

এই কীর্তনটি এতিহাসিক-হিসাবে খুব মূলযবান। প্রতিপক্ষের পরাজয়ের জন্ঠ শঙ্করদেব 

প্রধানতঃ ষে সকল শান্ত্র অবলম্বন করিতেন তাহা এই কীণ্ডনে উল্লিখিত হইয়াছে । বেদাস্তের 

মন্্ন শ্রীমপ্তাগবতে যেরূপ নিবন্ধ হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া এই কীর্তন আরম্ভ হুইয়াছে। 

পশ্চাৎ একাদশ স্বন্ধ, আগম, বৃহক্নারদীয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্ৃতসংহ্িতা, চতুর্থ স্বন্ধ, দ্বাদশ স্ব, 

দ্বিতীয় স্বন্ধ। তৃতীয় স্বন্ধ, পঞ্চম স্বন্ধ, যঙঠস্বন্ধ, সপ্তম স্বন্ধ, অষ্টম স্বদ্ধ, নবম স্বদ্ষ। দশম স্ব 

ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে । এই কীর্ভঘনের একটি উপদেশ এই £-_ 

পুরাণ সুর্য মহাভাগবত। 

বেদাস্তরে! ইতো পরম তত্ব ॥ 

আক নুবুজি ফুরে নিন্দা করি । 

তার মুখ চাই বুলিব! হরি ॥ 

আর একটি-_ 
বিষু বৈষবক করে ধিক্কার 

কাটিবে আর্টিল জিহবাক তার ॥ 

শান্তি করিবাক যেবে ন1 পারি। 

গুচিবে কণিত অঙ্গুলি গারি॥ 
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ক্রমে বিপক্ষবাঁদীর এই দিকে কিছু করিতে ন! পারিয়া অন্ত উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন । 

পূর্বে তাহার! বিদ্বেষ করিয়। শঙ্করদেবের বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই । কারণ শঙ্করদেব 

তাহান্দের অপেক্ষা আঁধক শান্ত্রদরশী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। আর আহম রাজগণ ব্যক্তিগতভাবে 
শঙ্করদেবের প্রবর্তিত ধর্মের বিছ্বে্টা ছিলেন না। এবার প্রতিপক্ষগণ অতি অল্লায়াসে 

শক্করদেব ও তংগ্রবর্তিত ধর্মের প্রতি রাজার বিদ্বেষ-বন্ছি প্রজালিত করিতে সমর্থ হইলেন। 

শঙ্করদেবের কঠোরতর পরীক্ষার কাল উপস্থিত হইল। 

কোচবংশীয় নৃপতির! শাক্ত-ধর্্মীবলম্বী ছিলেন। নরনারায়ণ রাজার পিঠা বিশ্বসিংহের 

সময়েই কামাথ্যাদ্দেবীর বর্তমান মন্দির নির্টিত ও তীহার পুজা-সেবার ঘটা অত্যাধিক বর্ধিত 

হইয়।ছিল। রাজ] নরনারায়ণের নিকট শাক্তেরা যখন জানাইলেন যে, শঙ্করদেব দেবীর পূজ। 

নিষেধ করিয়াছেন তখন তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি শঙ্করদেবকে ধৰিয়। আনিতে 

"গড়মলি” পাঠাইয়। দিলেন এবং আরক্ত-নয়নে বলিলেন £-_- 

চারি গড়মলি যাই আন শঙ্করক । 

অনাচার করি নষ্ট করিল রাজাক ॥ 

করিব বিচার এহু নিষ্ঠ হই যেবে। 

ছাইবো! দাম। সত্যে শঙ্করের ছালে ভেবে ॥ 

নিষ্ঠ করি বোলো মাংস হেঙ্গালে খুয়াইবো। 
শঙ্করের হাড়ে নিষ্ে অগনি পুয়াইবে ॥ 

দেওয়ান চিগারায় শঙ্করদেবের হিতৈষী ছিলেন।& ইনি বৈষ্ণবদিগের প্রতিও গ্রীতি- 

ভাবাপক্ন ছিলেন। ইহারই ইচ্ছার অন্ুবন্তী হইয়! শঙ্করদেব “সীতাসয়ম্বর নাটক” রচন। করেন। 

শঙ্করদেবের গ্যে্ট পুত্র রামানন্দকে ইনি রাজ-সরকারে একটি কর্মও দিয়াছিলেন। দৈত্যারি 

ঠাকুর লিখিয়াছেন, শ্বয়ং শঙ্করদে ব__ 

কতো দিন ঘরে আছিয়। শঙ্করে বেহারক লাগি লৈ। 

আসিলস্ত যাই চিল1 রায় ঠাই কারখানার দলৈ হৈ ॥ 

ইহ। কিরূপ কারথান। স্পষ্ট বুঝ! যায় ন1। কিন্তু ইহা শঙ্করদেবের অর্থাগমের একটি 

উপায় ছিল। তিনি পাটবাউসী হইতে প্রত্যহ তাস্তিকৃচি স্থিত এই কারখানায় বাইতেন। 

শঙ্করদেবকে ধরিয়। নিবার জন্ত কঠোর রাজাদেশ গ্রচার হুইবামাত্র শহরদেব পুর রামানদ ও 

চিলারায়ের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন এবং রাজ-প্রেরিত গড়মলি আসিয়া পৌছিবার 

পুব্বেই সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। তাহাকে ন! পাইয়া গড়মলিরা ভক্তনারায়ণদাস ও 

গোকুল টাকে ধরিয়া লইয়া গেল। ভক্তত্ব় হরিনাম করিতে করিতে বন্দীভাবে রাজসভায় 

উপস্থিত হুইলেন। “শঙ্করদেব কোথায়?” পুনংপুনঃ জিজ্ঞাসিত হুইয়াও ইহারা কিছুই 

« ইনি শঙ্করদেষের ত্রাতুপত্রী রামরায়ের এক্ষ কন্তাফে পত্থীক্গপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 



নন ১৩২১, ২য়, ৩য় ও তর্থ সংখ্যা) শঙ্করদের 4৫ 

বলিতে পারিলেন না । ইহার! সত্য-গোপন করিতেছেন মনে রিয়া রাজ। ইহাদের পতি 

টৎপীড়নের আদেশ করিলেন । নয়নানন্দ কোটোয়াল ইহাদিগকে লইয়া গেল। চারিজন 

থাড়াধারী লোক ইন্থীদের উপর বহু অত্যাচার করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। খন 

কোটোয়াল রাজাকে জানাইল ইহারা শঙ্করদেব কোথায় প্রকৃতই জানে না। যে গড়মলি 

ইহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছিল সে অগ্রবস্তী হইয়া] কহিল £-_- 

ষেতিক্ষণে আমি নারার়ণক ধরিলো । 

এক অক্ষর দর্প বাণি হু শুনিলো! ॥ 

শঙ্কর বার্তা আরু শোধ আমা5। 
পলাইবাঁর শুনি মে । করে অসংব্যাত ॥ 

ইহাদের সরলতার এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজার ক্রোধ কিছু প্রশমিত হইল, তিনি 

ইহার্দিগকে শঙ্করদেব ও তার প্রবন্থিত ধন্ম-সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 

(৩৯) ইহারা ছুর্গা নাম গ্রহণ করে না, দেবীর পুঁজ! করে না জানিয়া নৃপতি পুনরায় জুদ্ধ 

হইয়! বিস্তর তর্জন-গর্জন করিয়! ইহাদ্দিগকে দেবী-প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু 

এই দৃঢ় কষ্ণনিষ্ঠ ভক্তদ্বয় নির্ভয়ে ও অসস্কোচে রাজার মুখের উপরেই বললেন £-- 

কৃষ্ণত শরণ পশি আবে কেনে 

আনক মাথ! দঞ্াইবে ৷ 

এই কথায় রাজ-ক্রোধাঁনলে ঘ্বৃতাহুতি অর্পিত হুইল। রাজা ইহাপদিগকে প্রহার 

করিতে গড়মণিকে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ জমাদারের তক্তদ্বধ়কে লহয়! গেল। 

বাশের গড়ক1 লাগাইয়া নিম্পেষণ করিতে করিতে ভক্ত নারার়ণদাসের একটি হাত 

ভাঙ্গিয়৷ গেল। 

তভে। নাহি ছুঃথ সহিত মুখ 

হরি বুলি দেৌঁস্ত ডাক। 

আঠার জোড়া কঠা” ভক্তদিগের দেছ নিম্পেষণ করিতেছে । আর ভক্তদ্বয় কি করিতেছেন? 

তাহার! উন্মত্তবৎ 

রামনাম গান্ত কৌতুক করন্ত কতো! ছো৷ গীত গায়স্ত। 

প্রেম উপজয় গাব শিহরয় কান্দস্ত কতে। হাসন্ত ॥ 
স্পা 1 আপা শপ | শত সপ পতি চি 

(৩৯) 'রত্ব-চুড়ামণি' নামক এক হম্তলিখিত পুথিতে আছে ভক্তনারায়ণদাদ ও উদার গ্োখিন্দকে রাজ- 

সতার ধরিয়া নিয়! পিয়ছিল। ইহ।দের বিরূদ্ধে অভিযোগ এই (১) শুড্র হয়া গুরুনাম লৈছে। (২) তাগৰত 

পড়য় তাহার মূল ভাঙ্গি পদ করিছে। (৩) শুস্থ হয়! সংদঙ্গ দিয়়। (৪) তপ বপ বাগ বন্ধেন করয়। (৫) 

যেদ আরু গঙ্গ। তুলসী না মানে। ($) ব্র্ষপর নির্দান্য ন লরয়্। (৭) মনুষ্যক ভকত বুলি হরিকো! অধিক 

দেখয়। (৮) প্রতিম! না মানে। (৯) অন্তাজাতিকো। ভক্তি ও জন দিয়য়। 
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কতো বাগড়ন্ত উঠিয়। নাচস্ত ফুরস্ত কতো! লবড়ে। 

অগাদশ জোর কঠ! ঝাত করি শোলকি আপুনি পড়ে ॥ 

২, মুঢ় ধণ্মদ্বেষিগণ ! ভগবদ্ুক্তের বাহ্ দেহের উপর অত্যাচার করিতে পার, কিন্তু তাহাদের 

হৃদয় প্রহাপ্টলো বিদ্ধ করিবে কিরূপে? ইহাদের তক্তিভাব দেখিয়া রাঁজ| ও রাজ-পরিষদেরা 

বিস্মিত হইলেন । তিরাজা স্বপ্ং আর নিপীড়ন না করিয়া ইহাদ্দিগকে তূটিয়াদের নিকট বিক্রয় 

করিয়া দিতে আদেশ ঝধীরেলেন। কারণ তাহা হইলে এই দৈত্যপুরীর প্রহলাদ ছুটি তাহার 

রাজা হইতে একেবারে নিঃসংম্বরূপে বিদুরিত হইবে। 
নারায়ণদাস ৪ গোকুলটাদকে সুয়া১ও স্থদরদেহ দেখিয়া ভূটিয়ার! সানন্দে লইয়া 

গেল। ভক্কত্বয় বিপদভগ্রন হরিনাম স্মরণ করি. করিতে ভুটিয়াদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
হশাঁদের জলম্ত দর্্রবিশ্বাসের প্রভাব ভুটিয়ারা সহ কমতে পারিল নাঁ। কথিত আছে পথে 

নানা ছুনিমিত্ত দশন করিয়া ইহাদিগকে 'দেব মানুষ আনে করিয়া তুটিয়ারা ফিরাইয় 

দিয়া গেল। মধু ও হরি নামক €ইজন প্রহরী ভুটিয়াদের নিট হইতে ভক্তত্বনকে লইয়া 

রাজাদেশ অপেক্ষান্ব এক বাজারে রহিল । 

ভক্তদ্বয় অহনিশি হরিধ্বনি করিতেছেন। বাজারের লোঁক ইহাদের ভক্তিভাব দৌখন্লা 

বিশ্মিত হইল £-_ 

ছুইর দুইত প্রাতি নামত একাস্ত মতি 

থাকে ছয়ো হরিগুপ গাই | 

অনেক দোকানীগণে বেরি আমি সেইথানে 
থাকে রঙ্গে দুই হুস্তকে চাই ॥ 

কতে!ক্ষণ চাহি আছি মাথার নামায়! পাচি 

যাত ষিব! বস্ত আছে জান। 

চাউল ডালি বাঙগন মত্ম্ত খড়ি তৈল লোপ 

আগত পেল্লাই দেই আনি। 

রাত্রিতে দৈবাং নারায়ণ দাসের পদ-শৃঙ্খল থসিয়! পড়িল। নারায়ণ দাস টের পাইয়া 

হরিকে ডাকিয়া তুলিলেন এবং কহিলেন “আমার পায়ের শৃঙ্খল থসিয়! গিয়াছে, ভাল 

করিয়া পাগাইয়। দাও।” বন্দীর এহপ্রকার সাধুত। দেখিয়া হরির চিত্ত চঞ্চল হুইয়া উঠিল। 

সেই রাজ্িতেই সে স্বপ্র দেথিল, ভঞ্ডের উদ্ধারকারী হরি শঙ্খ চক্র-গদা-পল্পহন্তে আবি ত 

হইয় ভক্তদ্বয়কে অভয্প দান কারঠেছেন। মধুও রাত্রিতে সেইরূপ স্বপ্র দেখিল। পরদিবস 

হরি ও মধু নারায়ণ দাসের পদতলে পতিত হুইয়। ক্ষমা-প্রার্থনা করিল এবং 

পূর্ববর স্বভাব সমস্তে এড়িয়! নিশ্চয় করিয়া মন। 

গুণচিস্তামণি পুথি আগে থৈর়! কৃত লৈলা শরণ ॥ 

এপ্দিকে শঙ্করদেব রাজভয়ে পরিজনদিগকে স্থানান্তরে রাখিন! একাকী দেওয়ান চিলারায়ের 
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নিকট উপস্থিত হইলেন । দেওয়ান কহিলেন “যদি আপনি পণ্ডিতদিগকে নিরন্ত করিতে 

পারেন, আমি রাজার কোপানল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব ।” 
শঙ্করদেব কহিলেন “পগ্ডিতদিগকে আমার অণুমাত্র তয় নাই, কিন্তু রাজ! অন্তায় 

করেন বলিয়াই আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।” দেওয়ান শঙ্করদেবকে আশ্রয় 

দিয়াছেন এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি শঙ্করদেবকে রাজসভায় পাঠাইয়া 

দিতে দেওয়ানকে অন্ররোধ করিলেন। 

রাজ! নরনারায়ণ প্রবলপরাক্রান্ত ভূপাঁত ছিলেন। তাহার বিগ্তাবন্তাও কম ছিল না। 

তিনি প্রকৃত গুপগ্রাহী ছিলেন। তাহার সভা বাক্ষণ ও পণ্ডিতমগুলীতে পূর্ণ ছিল। 

শঙ্করদেবের পণ্ডিতজনোচিত সন্বমব্যঞ্লক শান্ত ও সৌমামুদ্ধি দশনমাত্র তিনি -ং প্রতি প্রসঙ্গ 
হইলেন। স্বয়ং সিংহাসন হইতে নামিয়া চৌরাধরে আসিয়া বসিলেন এবং আলাপ করিবার 

জন্য শঙ্করদেবকে তাহার সন্নিহিত হইতে আদেশ করিলেন । রাজা যে “চৌরা ঘরে, 

বদিলেন তাহার ভিটি তিন হাতেরও অধিক উচ্চ। এীঁতরে উঠিবার জন্য সাতটি 
খটখটি অর্থাৎ ধাপ। শঙ্করদেব এক একটি পাপ উঠিতে লাগিলেন এবং রাজ মাহাত্মা- 

নির্ণায়ক এক একটি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন । ক্রমে গৃহে উঠিয়া! রাজ.সকাশে 

“মধুপানব দারণ দেববরং” সুললিত তোটকচ্ছন্দে রচিত এই স্তব পাঠ করিলেন। রাজ! 

তাহার বিস্তাবত্তা দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে কম্বল-আসনে উপবেশন 

করিতে কহিলেন। এইরূপে শঙ্করদেবের সমাদর করিয়া য়াজা ঠাহাকে সেই দিনের 

জন্ত বিদায় করিলেন । 

পরদ্বস পণ্ডিতগণসহ বিচারের জন্ত সত আহৃত হইল। 

রাহ্ধণ সকলে শ্লোক গোটেক পঠস্ত। 

সরাসরি দশোটায়ো শঙ্করে তোলস্ত ॥ 

ছঃখের বিষয়, এই সকল বিচারের বিষয়গুলি কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। বুঢ়াভাষা 

নামক এক পুথিতে কিঞ্চিৎ বিবরণ মাছে । এ্ীপুথি শঙ্করদেবের পৌত্র পুরষোভ্ম 
ঠাকুরের রচিত বলিয়া বোধ হয়। এই পুথির বিবরণ সম্পুর্ণ কল্পিত। কারণ ইহাতে লিখিত 

আছে পুরাণ সংখ্যা কত 1?” এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতের অষ্টাদশ পুরাণ নির্দেশ করিলে 

পর শঙ্করদেব অষ্টাদশ সহম্র পুরাপ-সংখা! স্তির করিয়া কয়েক হাজার নাম আনবুত্তি করিলেন। 

শহ্করদেবের সহিত বিচারে সভাপগ্ডিতেরা পরাজিত হইলেন । রাজা নরনারায়ণ পরম 

গ্রীত হইয়। শঙ্করদ্েবকে কহিলেন “আমি কতকগুপি শব বলিতেছি এই গুলি একত্র 

করিয়া অর্থবুক্ত শ্লোক রচন! করিতে হইবে। আমি খয়ং এই শব্গগুলি দ্বারা আটটি প্লোক 
রচনা করিতে পারি।” শঙ্করদেব একটি একটি করিয়া সাতটি শ্রোক রচন৷ করিয়! 
অর্থ ও ব্যাখ্যা করিলেন। নাজ! তাহা শুনিয়া চমংকুত হইলেন এবং কহিলেন “আমি 

এই সকল অর্থ নিজেও কল্পনা করি নাই। যাহা হউক, আরও বতপ্রকার হয় আপনি 



৭৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা! 

রচন| করুন।” শঙ্করদেব সাঁনুনয়ে বলিলেন “আমার আর এতাধিক শক্তি নাই। এই 

পর্যাস্ত যাহা করিলাম তাহাও আপনার অন্থজ্ঞা বলেই করিতে সমর্থ হইয়াছি।” রাজা 

তাহার মনোগত ভাব বুঝিলেন এরং বুঝিলেন শঙ্করদেব আরও শ্লোক রচনায় সমর্থ 

হইয়াও গুধু রাকতসম্ত্রম রক্ষার জন্য আর অধিক অগ্রসর হইতেছেন না। তাহার এইরূপ 

ওদার্যো রাঁজ। নরনারায়ণ মধিকতর পরিতুষ্ট হইলেন। সেইদিন হইতে তিনি শঙ্করদেবের 

গুণের অতিশয় পক্ষপাতী হইয়া! উঠিলেন। 

পশ্চিম হইতে এক পণ্ডিত রাজা নরনারায়ণের সভা জয় করিতে আমিলেন। তিন 
এক এক দেশ জয় করিয়া তাহার নিদর্শন স্বরূপ হস্তে এক একটি বলয় ধারণ করিতেন। 

তাহাকে প্রভূত তেজসম্পন্ন দেখিয়! রাঁজা নরনারায়ণ বলিলেন প্মামার সভায় বহু ব্রাহ্মণ 

গণ্ডত আছেন। তাহারা আপনাকে পরাস্ত করিলে আমার বিশেষ পৌরুষ নাই। 

আমি শু দ্বারা আপনাকে [বিচারে ফাঁদ পরাস্ত করিতে পারি তবেই নিজকে প্রকৃত 

গৌরব-ভাঞ্ন মনে করিব ।* বিচারের দিন স্থির হইল, পণ্ডিত বাস। করিয়া অপেক্ষা 

রহিলেন। ইতিমধ্যে তাহার শিষ্যদের মধ্যে কেছ কেহ শঙ্করদেবের বিবরণ জ্ঞাত 

হইয়া তিন কিরূপ পণ্ডিত দেখিতে আদিলেন। কথায় কথায় তাহারা শঙ্করদেবকে 

বলিল শদ্দের ভাগবত পাঠে অধিকার নাই ।” শক্করর্দেব এ কথা অস্বীকার করিয়া 

প্রমাণ দেখাইলেন(৪০) বান্ধণে ভাগবত পড়িলে ব্রহ্ষত্ব লাভ হয়, ক্ষত্রিয়ে পড়িলে রাজ্য 

সাগর পর্যাস্ত বিস্তৃত হয়, বৈশ্তে পড়িলে ধনবুদ্ধি হয়, আর শৃদে পড়িলে সমস্ত পাপ 

হইতে দ্রুত মুক্ত হয়|» শঙ্করদেব এক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কহিলেন “তবে দ্বিজ- 

বন্ধুরা বেদ-পাঠ করিতে পারেন না।” তাহারা একথা মানিয়া লইলে শন্করদেব জিজ্ঞাস! 

কারলেন “দ্বিজবন্ধু কাহাকে বলেন ?” উহ্থারা ভাবিয়া চিন্তিযা একট! অর্থ বাঁলল। 

শঙ্করদেব কহিলেন “এই অর্থও হয় কিন্তু দ্বিজবন্ধু শব্দের আরও অর্থ আছে।” আর 

ক অর্থ আছে? উহারা জানিতে চাহলে শঙ্করদেব কহিলেন “তাহা! আমি বলিয়। 

দিব কেন? আপনারা বলুন না পারেন পরাজন্র-স্বীকার করুন, আম অন্য অর্থ বলিয়! 

দিতেছি।» উহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব, এই বলিয়া চলিয়া গেল। 

গুরুদেব [তিজবন্ধু শঙের ফাঁকিতে পড়িয়া পরদিবস পলায়ন করিলেন। রাজা এই 

বৃত্তান্ত শুনিয়। আনন হাসা করিতে লাগিলেন। 

তৎপরাদিবস হইতে শঙ্করদেব প্রতাছ রাজ-ভবনে যাইতে লাগিলেন। রাজ তাছার 

এরূপ বশীভূত হইয়। পড়িলেন যে, কথিত আছে তিনি শঙ্করদেবের নিকট হুইতে 

বৈষ্ঞব-ধন্মে দীক্ষা-গ্রহণ করবার প্রত্থাব করেন। কিন্তু শঙ্কর রাজ। ব্রাঙ্গণ ও স্ত্রীলোককে 

দীক্ষা দান করতে সম্মত হন নাই। 

(৪*) আ্ীমস্তাগবত প্রথম অধ্যায় তৃতীয় স্বদ্ধ। আমন্তাগবত একাদশ ক্ষন্ধ ত্বাদশ অধ্যায় ৬৫-৬৯ 
স্লোক দেখ। 



সন ১৩২১, ২র, ৩য় ও ধর্থ সংখ্যা] শঙ্করদেব ৮১ 

ইহার পর তিনি কখন রাজধানীতে কখন পাঁটবাঁউনীতে এবং কিছুকাল তীর্ঘব্রমণে 

ঘাপন করিয়াছিলেন। রাজানুগ্রহ-লাভের পর তীহার ধর্ম-প্রচারে আর বাধা রছিল না। 

দ্রুতগতিতে হরিনাম-ধ্বনি সমগ্র আসামময় পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। কথিত আছে, 

হেড়ম্বরাজ দীক্ষা-গ্রহণ-মানসে শঙ্করদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলে মাধবদেব ও 

নারায়ণ দাস প্রেরিত হন। ইহাদের উপদেশে রাজা বক্দানের জন্য রাক্ষত নয়ভন 

বন্দীকে মুক্ষিদান করেন। এই হেড়ম্বরাজ কোনও দূরবন্থী কাছাড়ী রাজা হইতে পারেন। 

ফলতঃ শঙ্করদেবের প্রচার-ফলে আসামে বৈষ্ণব-ধন্ম বহুদুরব্যাপী ও সব্ব বর্ণের মধো দঃ 

প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। 

মাধবদেব স্বরচিত গুরুভটিমাতে লিথিয়াছেন £_- 

পণ্ডিত মান ৰেদ বাখানি 

গরব কয়লি সব চুর। 

গীত কবিত্বগুণ শঙ্করদেবর 

কীরিতি গয়ো বন্থদূর | 

শ্রীউমেশচন্ত্র দে। 

১১ 



কাঁমূপের ইতিহীসের উপকরণ 
( গত ১৪ই কাণ্তিক শুক্রবার; ১৩২১, 

কামরূপ-অন্ুসন্ধান-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা ) 

প্রাচা-ভারতের অন্যতম স্থ প্রাচীন রাজপানী আগ্তাশক্তি-মহামায়ার মহাপীঠের অন্তর্গত 'প্রাচা 

ও গ্রতীচ্য- সভ্যতার লীলাস্থান এই প্রাগ্জ্যোতিষপুরে আপিয়! কতই পূর্ব-স্বৃতি--কতই গৌরব 

গাথা-কতই দেশের কথ প্রাণে জাগিয়। উঠিতেছে। যতই এই পৃণ্যপীঠের কথ! ভাবি, যতই 

ইহার পুরাকাহিনী আলোচন। করি, ততই আমি আত্মহার। হইকক' পড়ি-_ততই এই পুণ্যক্ষেত্রের 

প্রত্যেক তীর্থস্থান, ইহার প্রতি পল্লী, প্রতি বনস্থলী আমার কাণে কাণে ষেন কত প্রাণের কথ! 

-ধেন কত গৌরবের গাথা শুনাইয়া দেয়। বর্ষাধিক পুর্বে ষাহ! অলীক স্বপ্ন বলিয়া মনে 

করিতাম,--সহজে যাহ! বিশ্বাস করিতে চাহিতাম না--এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহ! বাস্তব-ঘটন! 

--প্রুব সতা বলিয়া! মনে করিতেছি । ইতিহাসানভিজ্ঞ বিদ্বেষীর রচন]| পড়িয়া! কিছুকাল পূর্বে 

কতই ভ্বান্ত ছিলাম-_৫সই অলীক রচনায় আস্থা! স্থাপন করি সুসভ্য আসামবাসীর নিকট 

আমি কতই অপ্রিয়-ভাজন হইয়াছিলাম। সুখের বিষয়, অল্পদিন মধ্য সেই ভ্রম ধর। পড়িল। 

আমর পরম স্থহদ্ শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিস্তাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় সেই ভ্রম 

ংশোধনে সহায় হইয়! আমার চিরক্ুতজ্ঞতা-ভাঞ্গন হইলেন; সেই সঙ্গে আসামের পুরাতত্ব, 

আসামের সভ্যতার ইতিহাস, আসামের পুণ্যকীর্তি-কথ! আলোচনা করিবার আগ্রহ আমিল। 

আমি আসাম ও আসামবাসীকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে পবিভ্রভাবে দেখিয়া! থাক, বিশ্বকোষে 

“কামরূপ” ও *প্রাগ্জ্যোতিষপুর” শব্দে তাহার কিছু কিছু ব্যক্ত হইয়াছে। বহুদিন হইতেই 

আমার আসাম দেখিবার সাধ--আসামবাসীর সহিত মিশিবার সাধ--আসামের পুরাতত্ব-. 

আলোচন। করিবার সাধ ছিল, কিন্তু বিশ্বকোব-প্রকাশরূপ গুরুতর কার্যে লিপ্ত থাকায় এতদিন 

মনের বাসন! মনেই চাঁপা ছিল। আজ ছুই বৎসরের অধিক হুইল, বিশ্বকোষ শেষ হইয়াছে-_ 

সেই সঙ্গে আমারও নান। স্থানে ঘুরিয়া আমার চিরদিনের অভিলাষ প্রত্বতত্ব ও সামার্জিক 

ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহের ্থবিধা উপস্থিত হুইয়াছে। 
পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব হইতেই আমি প্ৰঙ্গের জাতীয়-ইতিহাস* নামে বাঙ্গালার সামাজিক 

ইতিহাস প্রকাশে ব্রতী হুইয়াছি, অবশ বলিতে বাধ্য হুইতেছি যে, বিশ্বকোষ-কার্য্যে জড়িত 
থাকায় এই মহাকারধ্যে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারি নাই, এই কর়বর্ষমধ্যে মাত্র 

চান্িখণ্ড জাতীয় ইতিহাস প্রকাশে সমর্থ হ্ইয়াছি। পূর্বেই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাব্ের বিস্তৃত 
ইতিহাস ছুইথ্ডে প্রকাশিত হয়, তৎপরে বিশ্বকোষ-সমান্তির পর এই ছুইবর্ষ মধ্যে বৈশ্তকা 
ও রাজভকাও প্রকাশিত হইনাছে। এখন আশা হইয়াছে, ঈশ্বর না করুন, বদি কোন বাধা- 
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বিপত্তি না ঘটে, তাহা! হইলে প্রতিবর্ষে এক এক খণ্ড জাতীয় ইতিহাস প্রকাশে সমর্থ 

হইতে পারিব । 

বিংশতি বর্ষের অনুসন্ধানের ফলে আমি অনুযুন তিনশত প্রাচীন কুলগ্রস্থ সংগ্রহ করিয়াছি, 

তৎপাঠে আমার ধারণ! হইয়াছে যে, আমাদের প্রাঁচা-ভারতের আর্ধবংশধর চিরদিন সামাজিক 

বা জাতীয় ইতিহাসের আবশ্যকত1 অবগত ছিলেন, তাহার! স্ব স্ব জাতীয় বংশ-মর্যযাদা বা কুল- 
মর্যাদা রক্ষার জন্য বরাবর স্ব স্ব কুলকাহিনী বা জাতীয় সামাজিক কুলেতিহাস রক্ষা করিয়া 

আসিয়াছেন, আরও জানিতে পারিয়াছি, বংশক্রম বা কুলেতিহাস রক্ষা করা আধ্যজাতির 

বিশেষত্ব । আরও বিশেষভাবে বুঝিয়াছি যে, বঙ্গের প্রাচীন সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাসের 

সহিত মিথিলা, আসাম ও উড়িষ্যার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। 

আমাদের বঙ্গের এবং মিথিলার কুলপঞীসমূহ হইতে পাইয়াছি--এক সময়ে মিথিলা, গৌড়, 

কামরূপ ও উতৎকলবাসী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ পরস্পর নানা সম্বন্ধ-হৃত্রে আবদ্ধ ছিলেন__-কত 

মৈথিল-সস্তান গৌড় বা কামরূপবাঁপী হইয়। আসামী বা বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, 
আবার কত কাঁমরূপের ব্রাঙ্ধণকাযস্থ-সস্তান বঙ্গবাঁসী হইয়া! বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ 

কত গৌড় বাঁ উৎকলবাসী কামরূপের অধিবাসী হুইয়৷ পড়িয়াছেন। স্থুলদৃষ্টিতে সাধারপ- 
ভাবে এই সকল পরিচয় নির্ণয় কর| সহজনাধ্য নয়, রীতিমত অনুসন্ধান_-রীতিমত গবেষণ!, 

সমগ্র উচ্চ হিন্দু-সমাজের সহানুভূতির প্রয়োজন । 

বঙ্গের বিপুল কুলগ্রস্থ 'ও প্রত্র তত্ব আলোচন! করিয়! বুন্গিতে পারিয়াছি, যদি আমাদের এই 

বিশাঁল হিন্দু-সমাজের একথানি গ্রক্ৃত দেশের ও দশের ইতিহাস আমরা দেখিতে চাই, তাহ! 
হইলে আমাদের প্রাচ্য-ভারতের প্রাচীন আর্ধ্য-সভ্যতার লীলাস্থলী মিথিলা ও প্রাগ্জ্োতিষের 

পুরাতত্ব, সমাজ-তত্ব ও ইতিবন্তের সহিত গৌড়-বঙ্গ ও উতৎ্কলের প্রত্রতত্ব, সমাজতত্ব ও জাতীয় 

ইতিহাস আলোঁচন1 করিতে হইবে। তাই কএক বর্ষ হইতে আমি বাঙ্গালার পুরাতত্বের সিত 

উৎকলের প্রত্বতত্ব সম্বস্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা! করিয়া! আদিতেছি। সাধু যাহার উদ্দেস্ঠ 
ভগবান্ তাহার সহায় । তাই উংকলের প্রত্রতত্ব আলোচনায় যখন ব্যাপৃত হইলাম, তখন 

ভগবান্ উতৎ্কলের গড়গাতসমূহের মধ্যে স্ব প্রধান রাজা বলিয়া সম্মানিত ময়ুরভঙঞ্জের মহারাঁজ- 

বাহাহুরকে ভুটাইয়। দিলেন। সেই প্রাতঃম্মরণীয় সামন্ত-মহারাজের উৎ্সাছে ও অর্থান্থকুল্য 
ময়ুরভঞ্জের প্রত্বতত্ব-উদ্ধারকল্পে উৎকলের ইতিবৃত্ব-সংগ্রহে সুবিধা হুইল। মযুরভগ্ ও 
তক্গিকটবর্তী প্রাচীন স্থান-পরিদর্শন ও তত্রত্য নান! প্রাচীন পুথির সাহায্যে যে তত্ব উদ্ধার 
করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা 410102301921091 19016) 18910976০01 4197 019919015 বা 

“ময়ুরভঙ্জের প্রত্বতত্ব* নামক গ্রন্থে কতকাংশ প্রকাশ করিয়াছি । মহারাঞ্জ মযূরডঞ্জাধিপের 

শোচনীয় পরিণাম আপনারা অনেকেই অবগত আছেন। তাহার অকালমৃত্যুতে আমার 
একটি উদ্দেস্ত সাধনে বাধা পড়িল। কিন্ত আমি হতাশ হইলাম না। 

“্যাদৃশী ভাঁবন! বন্ত সিদ্ধির্ভবতি ভাদ্শী।” 



৮৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

মহামায় সিত্বেশ্বরীর কৃপায় এই কামরূপের পুরাতত্ব ও সামাজিক ইতিহান আলোচনার 
নুযোগ উপস্থিত হুইল । 

মাননীয় গৌরীপুর-রাঁজ প্রভতচন্ত্র বড়,য়। বাহাদুর স্বেচ্ছায় আমায় আহ্বান করিয়া 

আসামের দামাজিক-ইতিহাসের কতকাংশ উদ্ধারের ভার এই দীন-হীনের উপর অর্পণ করিলেন। 
আপনার শুনিয়া! সুখী হইবেন যে, মাননীয় রাজা-বাহাছুর এই সামাজিক ইতিহাস প্রকাশের 

সমত্ত ব্যমভার বহন করিতে প্রস্তত হইয়াছেন এবং সেই গ্রন্থ "কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির" 

নামে প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন । সংবৎসরকাল কামক্ধপ-অনুলন্ধান সমিতির পক্ষ হইতে 

গৌরীপুরের রাঁজ1 বাঁহাদুরের উৎসাছে আসামের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নানা লোকের 

সাহাষ্য লইয়া এখানকার পুরাবৃত্ত ও সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছি। অনুসন্ধানের 

সহিত আমার দিন দিন উৎসাহবুদ্ধি হইতেছে। যদিও দেখিতেছি--আসামবাসী বর্তমান 

ভ্বনসাধারণের স্ব স্ব জাতীয় ও সামাজিক ইতিহান-রক্ষার প্রতি তাদৃশ যত্ব নাই, কিন্তু অতি 
পূর্ববকাল হইতে অল্পদিন পুর্ব পর্য্যস্ত আসামবাসী ইতিহাস-রক্ষার উপযোগিত1 বিলক্ষণ 

বুঝিতেন1 এক দিন এই আসামের প্রতি বিভাগের, প্রত্যেক রাজবংশের, প্রত্যেক সামস্ত 

বংশের, প্রত্যেক সন্তরাস্তবংশের জাতীয়'ইতিহাস ছিল, আঁসামে যে শত শত সত্র রহিম্াছে, 

সেই সকল সত্রাধিকারীর ধারাবাছিক ইতিহাঁদ ছিল, কত শত বৈদেশিক-আক্রঙ্গণে, কত শত 

ধর্্ম-বিপ্লবে, তাহার উপর জলপ্লাবন, গৃহদাহ প্রভৃতি কত শত নৈসর্গিক অত্যাচারে সেই সকল 
অমূল্য ইতিহাস অধিকাংশ নষ্ট হইলেও এখনও যাহা আছে, তাহা যৎসামান্ত নহে। আসামের 
নান! সত্রে, নান! সন্ত্ান্ত ব্যক্তির গৃহে, ও অবস্থাহীন নানা কুলীন পরিবারের গৃহে এখনও 

বহু চরিত্র-গাঁথা, বহু রাঁজবংশাবলি, বছ সামস্তবংশ ও বহু সম্তরান্তবংশীয় কুলীন পরিবারের 

পুরুধীনাম! ও বহু বুরুঞ্জীর সন্ধান পাইতেছি। আমার পরম-মুহৃদ্ শ্রীযুক্ত হেমচন্্র 

গোশ্বামী মহাশয় আসাম-গবমেণ্টের উৎসাহে ছয় মাসের অনুসন্ধানফলে তাহার কিযদংশমান্র 
সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহারই নিকট গুনিতেছি_-এখনও আসামের নানা স্থানে এরূপ সহ 

সহ পুথি রক্ষিত আছে বা অযত্রে ন্ট হইতেছে । আমারও ক্ষুদ্র চেষ্টায় ইহার অল্প কিছু 
সংগ্রহ করিতে পারিতেছি। 

আমি এখানে আপনাদের নিকট তাহার কিছু নমুনা দিব। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
মিথিল1, গৌড়-বঙ্গ, আসাম, ও উৎকলের সামাজিক ইতিহাস একজ আলোচিত না হইলে 
আমরা প্রাচ্য-ভারতের পুর্ণ বা সর্বাগন্ুন্দর জাতীয় বা সামাঞ্জিক ইতিহান উদ্ধার করিতে 

পারিব না, এখানে তাহারও কএকটি উদাহরণ দিতেছি । 

আপনাদিগের মধ্যে বাহার প্রত্বতব্বের কিছু কিছু আলোচনা করেন, তীহার জানেন 

বে, জলপাইগুড়ি নিকট হইতে মহামাগুলিক ঈশ্বরঘোষের এবং এই কামরূপ হুইতে 
বৈদ্যদেবের তাজশাদন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহামীগুলিক ঈশ্বরখোষের তাজ্শাসনে লিখিত 
আছে... 
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“ৰভূব রাঢ়াধিপ-লন্ধজন্ম। তিগ্রাংশুচণ্ডে। নৃপবংশকে তুঃ। 

শ্ীধূর্তঘোষে৷ নিশিতাসিধারে! নির্ববাপিতারি ব্রজগর্ববলেশঃ ॥১ 
আসীততোপি সমরব্যবদায়সার বিশ্ফুর্জিতাসিকুলিশক্ষতবৈরিবর্গ; | 
শ্রীবালঘোধ ইতি ঘোধকুলাজ্জজাতে। মার্তগুমগুলমিব গ্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥২ 

তস্যাভবদ্ধবলঘোষ ইতি প্রচ্দওঃ স্থতে! জগতি গীতমহা প্রতাপঃ। 

যেনেহ যোধতিমিরৈকদিবাকরেণ বজ্রায্িতং প্রবল বৈরিকুল[চলেযুঃ ॥৩ 
ভবানীষা পরা মৃত্ত্যা সীতেব চ পতিবত1। 

সন্তাবা নাম তস্যাতৃদভার্যা পঞ্প্েব শাঙ্সিণঃ ॥৪ 
তস্য ঈশ্বরঘোষ এয তনয়ঃ সপ্তাংগুধামা জয়- 

ত্যেকো হর্থঘরসাহুসঃ কিমপরং কাস্ত্যা জিতেন্ত্রভ্যুতি: ॥” 

অর্থাৎ ঝঢ়াধিপ হইতে ধিনি জন্মপাঁভ করিয়াছেন, তিনি হ্ধ্যের স্তায় প্রচণ্ড প্রতাপশালী 

ছিলেন বলিয়। নৃপবংশকেতু হইয়াছিলেন। সে ধূর্তঘোষের সুশাপিত অসি-ধারাক্প শক্রকুলের 

গর্বলেশ নির্বাপিত হইয়াছিল। তাহা হইতে রণনীতিকুশলতায় দক্ষ, বিশ্ফুর্জিত তরবারিরূপ 
বজ্কাধাতে বৈরিবর্গ-নিধনকা রী, শ্রীবালঘোষ ঘে।বকুল-কমলে জন্মগ্র€ণ করিয়া মার্তগু-মগুল- 

স্বরূপ প্রথিত হুইয়াছিলেন। তাহার ধবলঘোষ নামে এক পুব্র জন্মে, তাহার শাসনদগ্ড প্রচণ্ড 

ছিল বলিয়! জগতে তাহার মহ্াপ্রতাঁপ গীত হুইয়াছিল। ইহলোকে যোদ্বর্গরূপ রণতিমির- 
নাশে সুর্য্যতুল্য এবং বৈরিকুলাঁচলের পক্ষে বজতুল্য যাহার কার্য ঘোবিত হইত, তাহার 

তবানীর অভিষ্নামৃত্ি, সীতার স্তায় পতিরত1 এবং বিষুণর লক্ষ্মীর স্তায় সন্ভাবানায়ী এক ভা্যা 

ছিলেন। তাহার পুত্র ঈশ্বরঘোধ সপ্তাংশুর আলয় অর্থাৎ অগ্রির ছ্ভায় জয়শীল ছিলেন। 

উদ্ধত তাঅশাসনের প্রমাণে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, রাঢ়দেশে এক সময় ঘোববংশ 
রাজত্ব করিতেন, সেই ঘোববংশে বালঘোষের জন্ম, এই বালঘোষই নিজ তেঞ্জোবীর্ধ্য- প্রভাবে এ 

দেশে আধিপতা-লাভ করেন। রাঁদেশে ঘোধবংশ যে মহা'সামস্তরাজরূপে আধিপত্য করিতেন, 

তাহা উত্তররাড়ীয় কুলপঞ্জিক| হইতে বাহির হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে-- 

“তন্বংশজঃ সোমঘোষঃ শ্রীকর্ণস্য কুলানুগঃ। * 

পুত্রস্তে অরবিল্দাধ্যঃ পৌব্রাণাং দ্বয়মেব চ ॥ 
আদিঠ্যশুরনৃবরৈঃ দ্ভাত্তে বাঁলসুস্তমম্। 
জয়জানঃ গ্রামনামো বাসার্থেন দদে। নৃপঃ॥ 

ততশ্চতুদি ক্ষু গ্রামং সপ্তৰিংশ শতানি চ। 
সামস্তরাজরূপেণ একচক্রা বধিং দদৌ ॥" 

উদ্ধ প্রমাণ হইতে বলা যাইতে পারে, উত্তররাচীয় ঘোষবংশের বীজপুরুষ সোমঘোষ 

মহারাজ আিত্যশূরের নিকট মুর্শিদাবাদ গলার জন্ব্ণত জয়গান হইতে বর্দনান বেলার 



৮৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক! 

অন্তর্গত একচাঁক! পর্ধ্যস্ত ২৭*০ খানি গ্রাম লাঁভ করেন এবং এই বিস্তীর্ণ ভৃভাগের সামস্তরাঁজ- 

রূপে অধিঠিত হইয়াছিলেন। 
উক্ত উগ্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলগ্রন্থে “বেদোত্তরা&শতাবে শাকে কুস্তস্থভাঙ্করে” অর্থাৎ ৮০৪ 

শকে ফাস্তনমাসে মহারাজ আদিত্যশরের তায় সোমধোষের আঁগমন-সংবাঁদ লিখিত হুইয়াছে। 

এ অবস্থায় আমর! পাঁইতেছি যে, খুষ্টী়্ ৯ম শতাব্দীতে রাঁঢ়দেশে ঘোষরাজবংশের অভাদয় 

হইয়াছিল এবং এই ঘোষরাজবংশীয় বাঁলঘোষই প্রথম কামরূপ-অঞ্চলে আগমন করেন। 
এই বালঘোষের পুত্র ধবলঘোষ রাট়ের ধর্মমঙ্গলসমুহে কার বা কামরূপ-অঞ্চলের 
বিদ্রোহী নৃপতি ধবল বা ধলরায় নামে অভিহিত হুইয়াছেন। ধর্ামললসমূহ 

হুইতে জানিতে পারি যে, কাঙ,রের বিদ্রোহী ধলরায়কে শাসন করিবার জন্য গোঁড়েশ্বর 

লাউসেনকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন। লাউসেনের হস্তে পরাজিত হইয়! ধলরায় গৌড়ে- 
শ্বরের আনুগত্য-স্বীকার করেন। খুষ্টীয় একাদশ শতাব্ধে গৌড়াধিপ ১ম মহীপালের 

সময় লাউসেনের অভ্যুদ্য়। মহাঁমাগুলিক ঈশ্বরঘোষের তাম-শাসনের লিপি-কালও এ 

সময়ের বলিয়া নির্ধারিত হইয়।ছে। বলা বাহুল্য ধলরায় বাঁ ধবলঘোষ গৌড়েশ্বর ১ম 

মহীপালের অধীনতা-স্বীকারের সঙ্গে মহামাগুলিক বা প্রধান সামস্তরাঁজ বলিয়! গণ্য হুইয়া- 

ছিলেন। তৎপুক্র ঈশ্বরঘোষও তাই মহাঁমাওলিক উপাধিতেই পরিচিত হইয়াছিলেন। 
আসামের শিরোমণি ভূঞা শব ও মহামাগুলিক শব্দ একার্থবাচী। জশ্বরঘোষের তাঅশাসন 

হইতে আরও জান যায় যে, তিনি জটোদ।য় স্নান করিয়! ভেকরী হইতে উক্ত তাত্রফলক 

নিব্বেকশন্মাকে দান করিয়াছিলেন । পুণ্যতোয়া জটোদা এক্ষণে গোয়ালপাড়া সহরের 

উত্তরপূর্ব “জইয়া” নামে প্রবাছিত হুইতেছে। কামরূপ ও গোয়ালপাঁড়ার অধিবাসী অগ্যাপি 

উপর-আপামের অধিবাসীর নিকট “ঢেকরী” নামে পরিচিত হুইয়। থাকেন। ঢেকরী শব্ধ 

তাহারা ষে ভাবেই ব্যবহার করুন, এই নামটি নিতান্ত আধুনিক নয়) তাহা ঈশ্বরঘোষের 
তাত্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হুইতেছে। আশ্চর্যোর বিষয়, লাউসেনের পিতা কর্ণসেন ষে 

সেনভৃমে রাজত্ব করিতেন, তাহার পার্খ্ববন্তী জনপদ অতিপূর্বকাল হইতে ঢেকর বা ঢেকুর 

নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ রা়ীয় ঘেষবংশ সেই ঢেককর হইতে এ অঞ্চলে আসিয়া 

জন্মভূমির নামানুসায়ে নিজ রাঁজধানীরও ঢেক্করী নামকরণ করেন। এই ঢেক্করী রাজধানী 

ক্রমে গোয়ালপাড়! হইতে কামরূপ পর্যন্ত চেকরী ব! ঢেকৃরী নামে পরিচিত হুইয়াছিল। 

এই ঢেক্করীর ভাষাসম্বন্ধে ভাষাতত্ববিদ্ সর্ অর্জ গ্রীয়ান সাহেব তাহার 14108013610 

30199 ০0৫ 1001 ( ড০1 ড. ০৮, 1,10১, 414 ) নামক গ্রন্থে লিখিন্াছেন-- 
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অর্থাৎ ঢেকরীভাষার শ্বরোচ্চারণপ্রণালী প্রচলিত আনামী-ভাষ। অপেক্ষা বজগভাবার 

অতি নিকটবর্তী। ঈশ্বরঘোষের শীিশ।লন ও বর্তধান ঢেকরী-ভ।ষার স্বরোচ্চারণ-প্রণালী 



সন ১৩২১ ২য়, ওয় ও র্থ সংখ্যা] কাঁমরূপের ইতিহাসের উপকরণ ৮৭ 

হইতে বল! যাইতে পারে যে, অতি পূর্বকাঁল হইতেই কাঁমরূপে রাঢ়বাসীর সংশ্রব হইয়া- 

ছিল। এখনও তাই আসামের ভূঞ্াগণের আদিপরিচয়-প্রসঙ্গে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, 
গৌড় হইতেই ভূঞ্গগণ এদেশবাঁসী হইয়াছিলেন। তবে এখানকার কোন কোন আধুনিক 
চরিক্র-গ্রন্থে লিখিত আছে, কমতেশ্বর ছুল্লভনারা়ণের সময়ই খৃষ্টায় ভ্রয়োদশ শতাবে এদেশে 

গৌড় হইতে বারভূঞার শুতাগমন হইয়াছিল। মহাপুরুষ শঙ্করদেব এই ঝারভূঞার অন্ততম 
চণ্ডীবরের অধস্তন বংশধর। আদামের আধুনিক ইতিহাসে বা বুরুপ্রীতে চণ্ডীবরই প্রথম 

শিরোমণি ভূঞ| নামে পরিচিত। কিন্তু এক্ষণে ঢেকরীর মহামাগুলিক ঈীশ্বগঘোষের তামশাসন 

হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে ষে, খৃষ্টায় ১১শ শতাব্দী হইতেই এখানে মহামাগ্ডলিক বা! শিরোমণি- 

ভূঞাবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এখানে নানা সময়ে বিভিন্ন ভূঞাবংশের অভ্যুদয় হওয়ার 
আসামের বিভিন্ন-চরিত্র ও বুরুণ্রীগ্রস্থে বাঁরভূঞার চরিত্র ও অস্থাদরয় বিভিন্নরূপ বর্ণিত হুইয়াছে। 

বাস্তবিক বিভিন্ন চরিত্র-গ্রন্থে মতভেদ থাকিলেও তাহ! উপেক্ষ(র বিষম নহে। নানা সময়ের তাম- 

শামন, শিলা-লিপি ও বংশ-পরিচয় আলোচন। দ্বার তাহার সতাত। অবধারণ করিতে হইবে। 

ঈশ্বর-ঘোষের কিছুকাল পরে আমর! কামরূপপতি বৈদ্ুদেবের সন্ধান পাই। এই 
বৈস্দেবের তাম্রশাসন হইতে জান! যায় যে, তিনি তাহার ৪র্থরাজ্যাঙ্কে গ্রাগজ্যোতিষ- 
ভুক্তির অন্তর্গত কামরূপমগ্ডলে বাড়াবিষয়ে সন্তিবড়া ও মন্দরা নামক গ্রামের কতকাংশ 

বারেন্দ্রবাসী কৌশিকগোত্র শ্রতি-স্থৃতি-তববিদ্ শ্রীধর নামক ব্রাঙ্ষণকে দান করেন। সুতরাং 
এই দরানপত্র হইতে বল! যাইতে পারে, বৈদ্তদেব প্রাগক্যোতিষের অধিপতি হুইয়া- 
ছিলেন। উক্ত তাঁম্রশাসনে বৈদ্ধঙ্দেবের বংশ-পরিচয় আছে, তাহা হইতে জানিতে পারি, 

বৈগ্ভদেবের পিতামহ যোগদেব ও গোৌড়েশ্বর ৩য় বিগ্রহপালের প্রধান মন্ত্রী ও দক্ষিণ হস্ত- 

স্বরূপ ছিলেন। যোগদেবের পুব্র বৈদ্ধদেবের পিত। বোঁধিদেবও গোঁড়েশ্বর রামপালের 

সর্ব গ্রধান মন্ত্রী ছিলেন। স্বয়ং বৈস্যদেবও রামপালের পুত্র কুমারপালের প্রধান অমাত্য ও 

প্রারপেক্ষ। প্রিয্বন্ধ ছিলেন। কামরূপপতি তিগ্মদেব গৌড়েম্বরকে উপেক্ষা করিয়া বিদ্রোহী 

হইলে বৈস্তদেব তাহাকে পরাজিত করিয়! এখানকার আধিপত্য-লাভ করেন। এই তাতঅ- 

শাসনে বৈস্তদেবের কনিষ্ঠভ্রাতা বুধদেব দানে কল্পতরুসদৃশ ও মহাঁধার্ষ্দিক বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন। বৈস্তদেবের তাত্রশাসনে স্পষ্টই আছে যে, তিনি কনিষ্ঠত্রাতা বুধদেবের পরামর্শে ই 

বারেন্র গ্রীধরকে কামরূপে গ্রাম দান করিয়1 এখানে বাস করাইয়াছিলেন। এদিকে বারেক্জ- 
কাস্থগণের তিন শতবর্ষ পূর্ব্বে রচিত কাশীদাসের আর্দি ঢাকুরগ্রন্থে বৈভ্তদেবের এইক্প পূর্ব" 

পরিচয় পাইয়াছি,_ 
“দেববংশ মহাবংশ কাণসোণায় অবত'স 

খ্যাতি ভাতি সর্ধলোকে কয়। 

কতই, রাজ মন্ত্রী পা কতব! কুল সুপবিত্র 

সপ্তগোত্র গৌড়ে প্রচরয়॥ 



৮৮ রঙ্গপুর-মাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

মৌদগল্য শাগিল্যরাজ পরাশর ভরঘ্বাজ 

বাৎল্ক ঘৃতকৌশিক আলম্যান। 

কিকবকুলের কীর্তি যাবচ্ন্দ্র বন্থমতী 

করণে হীকরণ অভিধান ॥ 

রাঁট়ী মধ্যে সবে গণ্য আলমান বারেন্্র ধন্ 
রাজসভায় বহুত সন্মান। 

রাজার দক্ষিণ হস্ত জ্ঞানে গুণে স্বপ্রশস্ত 

দাত। ভোক্ত| গৌড়ে গরীয়ান্ ॥ 

শিখিধবঞ্জ অগ্রগণ্য সর্বত্র অশেষ মান্ত 

শ্রীকেশব তান বংশধর । 

অঙ্গে বে তার সুত্র ধরেছিল কুলছত্র 
কিব। কব মহিমা অপার ॥ 

পূর্বববাঁস ছাড়ি অঙ্গে একদেব আইল! বঙগে 

তাঁহার বংশে যোগদেব নাম। 

বিদ্কাবুদ্ধে বৃহস্পতি মহামন্ত্রী ্হামতি 
রাজবশ সর্বন্ধ স্থনাম ॥ 

তাহায় নন্দন চারি সবে অন্ত্র-শান্ত্রধারা 

বোধি, জ্ঞান, মধু, শ্রীধর। 

বোধিদেব জোষ্টপুত্র সেই হইল মহাপান্স 
পিতৃনাম করিল! উজ্জ্বল ॥ 

জ্ঞানের ছুজ্জান কথা আছে রাষ্ী বাত! 

মধুকর দেব কুলহুর। 
শ্রীধর ম্বভাবে খাটে কুলে শীলে বড় আটে। 

ধন দৌলত করিল বিস্তর ॥ 

বোধির গস্তান তিন কেহ আট কেহ হীন 

বুধ বৈস্ত শ্রীকুল সুধীর। 

জ্যেষ্ঠ বৈ নৃপমান্ত কারে হইল ধন্ত 

স্থানত্যাগে খাট হইল বীর ॥ 
বুধদেবের এক ধারা সমাজে রহিল তারা 

আর ধারা উত্তরে মিশিল। 

কুলদেব কুলশ্রে্ কনিষ্ঠ মান্তেতে 'ত্যেষ্ 
কুলসভায় পুজিত হইল ॥ 



সন ১৩২৯, ২য়, ওয় ও ৪্থ সংখা] কাঁমরূপের ইতিহাসের উপকরণ ৮৯ 

উদ্ধত কুল-পরিচয় হইতে বেশ বুঝিতেছি, বারেন্-কায়স্থ-সমাজে বৈদ্কদেবের জন্ম। 

কামরূপে আধিপতালাভের সন্িত এখানেই তাহার বংশধরগণ বাস করেন। তাহার ভ্রাতৃ- 

বংশ অগ্ঠাপি বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে বিছ্বানান ও বিশেষ সম্মানিত । এই বংশ কাণসোণার 

দেন বলিয়া পরিচিত । ১০৯৬ খুষ্টান্দে বৈদ্দেৰ কাঁমরূপে উক্ত শাসনপত্র দান করেন, 

তাহারও বহু পূর্ব হইতে কাণসোণার সহিত কাঁমরূপের সম্বন্ধ। আমাদের পরম-মুহাদ্ 

শ্ীষুক্ত পণ্ডিত পগ্মনাথ বিগ্ভাবিনোদ মহাশয় অল্পদিন হুইল, তগদত্তণংশায় ্রাগজ্যোতিষ 

পতি স্থু প্রসিদ্ধ ভাস্করবন্মীর যে তামশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহা! হইতেই আমরা 

পাঈয়াছি যে, খুষ্টীর সগ্ডম শতাব্দীতে কিছুদিনের জন্য রাটের কর্ণস্থবণে বা কাঁণসোণায় 

মহাঁরাঁজ ভাঙ্করবন্দী আধিপতা করিয়া গিয়াছেন | স্থতবাং বলা যাইতে পারে, সেই সময় 

হতেই রাঢের মহিত কামরূপের ঘনিষ্ট-সন্বন্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। 

বারেন্্র কাঁয়স্থবংগীয় রাজা বৈগ্থদেবকে ও আমরা পূর্বোক্ত ঈশ্বরথোষের স্তা় গৌড়েশবরের 

একজন মহাঁমাগুলিক বলিয়াই মনে করি । তবে মহামা হালক নাম্ গনিষা তাহাকে কেহ এক 

জন সামান্ত ভূষম্বাধী বলিয়া মনে করিবেন না। মগুল" বোর আভিধানিক অথ “ঘাদীশ- 

রাজক”, "শ্তান্মগুলে দ্বাদশরা'জকে চ* ইতি বিশ্বগ্রকাশ। অর্থাৎ দাদশটি সামস্তরাজ বা 

বারভূঞ্ার উপর যিনি কর্তৃত্ব করন, তিনিই মণ্ডল বা মাধপিক। মাগুলিকের উপর 

যিনি কর্তৃত্ব করিতেন তিনিই মহামাগুলিক। তাহার আঁকা? সাধারণ রাঁজপদবাঢা 

ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা শঙগুণ অধিক ছিল-- 

“যো রাজা তচ্ছতগুণঃ দ এব মগুলেশ্বরঃ ॥৮ (ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণ একৃষ্ণজন্। ১ ৯ 

সুতরাং ঈশ্বরঘোষ বা বৈদাদেব সাথা্গ বাঞ্ডি ছিলেন না।  কামরাশের আধো জিগ।নে 
৯. পিক পা 
4 শ 

বৈদ্যদেবের রাজধানী ছিল, সেই স্থান অদ]প বৈদাগড় বা বৈদোর গড় নং 

হইতেছে। সম্ভবতঃ মহামাগুলিক ঈপ্বরঘোষ ও বৈদ্যদেবের বংশই আসাম-অঞ্চপে শিরো- 

মণি ভূঞা নামে প্রথম পরিচিত হন। আসামের বুরুপ্জীসমূহে যে অরিমত বা আরিমত্ত 

রাজার উল্লেখ আছে, তিনিই সেই প্রাচীন মাগুপিক বা ভূঞাবংশের হস্ত হইতে প্রাগ- 

জ্যোতিষ অধিকার করিয়া উক্ত বৈদ্যগড়ে কিছুদিন আধিপত্া করিয়াছিলেন। এই নৃপতি 

সম্বন্ধে অনমীক়।-রাজবংশাবলী নামক প্রাচীন পুথিতে এইরূপ লিখিত আছে 

“লোক্ত্যর বীর্যে জাত ভৈলা আরিমত। রাজ! হু পাট করিলম্ত বেহারত ॥ 

তৈর পর] আমি রামচন্দ্রক সংহরি। কামরূপ থানে রেল! মাটিগড় করি ॥১২ 

জেঠাইত আরিমস্তে বান্ধিলা নগরী । বৈগ্থগড় বুলি তাকে কহে নরনারী ॥” 

কোন কোন আধুনিক বুরুজ্ীকার লিথিয়াছেন যে, এই রাজার মুখ অনেকটা আরিমাছের 

মত হুইয়াছিল বলিয়া, ইনি আরিমত বা আরিমত্ত নামে পরিচিত হইয়াছেন! বাস্তবিক 

ইহার প্রক্কৃত নাম রার-অরিদেব বা রাগ্নারিদেব, তাহ! সম-সাময়িক তাঅশাপন হইতে পাওয়া 
গিয়াছে। . রায়ারিদেবের তাত্রশাসনে তৎকর্তৃক গেড়ীধিপ পরাজয়ের প্রসঙ্গ আছে। 

১ 



৯০ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষণ পন্তরিক! 

পূর্বতন মাগুলিক বাঁ ভূএাগণ গৌড়াধিপের অরধীনতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু রায়ারি- 

দেবের হস্তে তাহাদের পরাজয়ের সহিত গৌড়ের সহিত কাঁমরূপের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। কিছু. 

দিন পরে আবার ভূএাগণ গ্রবল হইয়া, রায়ারিদেব বা আরিমতকে অথবা তাহার বংশধরকে 
পরাজয় করিলেন। প্রতাঁপনগরে রাজধানী হুইল। সেই সময় হইতে বৈস্গড় পরিত্যক্ত 

হইয়াছে । বলিতে কি, এই সময় হইতে কোঁচবিহারাধিপ বিশ্বসিংহের অভ্যুদয় পর্য্স্ত কামরূপে 
ভূঞারাজগণের আধিপত্য চলিয়াছিল, যেরূপ শিববংশী ও ইন্ত্রবংশী-রাজগণের ইতিহাস 
ধাঁরাবাহিকরূপে পাওয়া যাইতেছে, ছুঃখের বিষয় ভূ'ঞারাজগণের সেরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস 

এখনও বাহির হয় নাই। বিশ্বসিংহের অভ্যুদয়ের সময় তূ'ঞারাঁজগণের কিরূপ প্রতাপ ও 

প্রতিণতি ছিল, অসমীয়1-ভাষায় রচিত নারায়ণগমটার পরিচয়-গ্রস্থ হইতে তাহার বিস্তৃত 

পরিচয় পাইয়াছি__ 
"কামরূগী কায়স্থগণর অগ্রগণি। বিসয়! সবর মধো জাহাক বাখাঁনি ॥ 

তান বংশাবলি গুনিয়োক পাঁতি কাণ। পূর্ত আচিল নামে গমঠ। নারাগ ॥৫॥ 

কামরূপী ভয়ে কম্পে প্রতাপজাছার। আচিলেক বারভূ'ঞা জার অধিকার ॥৬ 

ধনে জনে ধান্তে তাক কেহ সম চুই। ইত্যাদি 

বিশ্বসিংহ নামে রাজ। বেহারত খ্যাত। দেববংশ উৎপত্তি শিবর সংজাত ॥৭॥ 

বিছুরর সঙ্গ বুদ্ধি মন্ত্রণা জতেক। যুদ্ধে বিশারদ যেন কার্তিক প্রত্যেক ॥ 

ভাটিরাজ্য বশত করিলস্ত যুদ্ধ কাঁড়। কামরূপী কর সাধিবেক মন কড়ি ॥৮॥ 

আতি আরম্বরে আপিলত্ত মহারাজ । শুনি বারভূঞ্া। আসি পাতিল! সমাজ ॥ 

রঙ্জালিয়া গন্ধরর্ব ভূ'ঁঞাক আর্দি করি। বারভূঁঞা বাউনীর আসিল! বেগ ধরি ॥৯। 

ক্ষেত্র রাজেন্দ্র ভূঞা জগতে বিশেষ । আন পরগণার তৃঞ। আসিল নিঃশেষ ॥ 
নারাণগমঠা সমস্তর অধিকার । সবে আসি বমি মেল করিলেক সার ॥১০| 

সমস্ত তূঞ্াক চাই নারাণ ব্দতি। বিশ্বসিংহ রাজা আসি আচগ্ড সম্প্রাতি ॥ 
কামরূপ লৈইবেক করি আসিলেম্ত। আমারো যুদ্ধক প্রতি করিত আরম্ভ ॥ 

গন্ধর্ব ভূঞ্াই আতি আনন্দ মনত। ক করাড়পঞ্রক লেখিলস্ত কাকতত ॥১৩॥ 
সত্য করি মেল গো কোরিব| ছুজনে। যুদ্ধর সভার মিলাইলস্ত তারক্ষণে ॥১৪। 

হিলে খর্জা চর্দ্দ ঘোর! সমন্তে আনিলা। বিশসিংহ রাজ! সনে যুন্ধক পাতিল! ॥ 
কতিপয় বন্বর যুদ্ধ করিলস্ত। একে মতে রাজা যুদ্ধে স্ব আবস্ত ॥*১৫ ইত্যাদি 

তৎপরে শিরোমণি ভূঞা ও তাহার অধীন বারভৃ'ঞ্া! রাজ! বিশ্বসিংহের কুটট“কৌশলে 
কিরূপে পরাজিত হুইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত বিস্তৃত জনপদ কিরূপে কোচ-রাজের শাসনা- 

ধীন হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ উক্ত কুলগ্রন্থে রহিয়ছে। বল! বাহুল্য, শিরোমণি ভূঞা 
কাযন্থ হইলেও তাহার অধীন বারভূ'ঞ। মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়ম্থ উভয় জাতিই ছিলেন। এখনও 

তাছাদ্দের বংশধর়গণ আপামের নানাস্থানে বিদ্বমান। তাহাদের অনেকের নিকট এখনও বনু 



সন ১৩২১, হয়, ওয় ও ৪র্থ সংখ্যা] কাঁমরপের ইতিহাসের উপকরণ ৯১ 

কুল-পরিচয়ের পুথি ব| বংশলতা রহিয়াছে। এ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে 
আমর! আসামের সামাজিক, ধর্শনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বহু উপকরণ সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হইব । বুরুজী ও রাজবংশাবলী নামক গ্রন্থসমূহ মধ্যে কামরূপের ইতিহাসের যে 

ংশ অস্পষ্ট ও জন্ধকারাবৃত আছে, আমর! পূর্বোক্ত পারিবারিক কুলগ্রন্থদমুহ হইতে সেই সেই 
অংশ উদ্ধার করিতে পারিব, তাহাতে কামরূপের ইতিহাসের গৌরব্জনক অধ্যায় প্রকাশিত 

হইবে। মহাত্মা বক্ষিমচন্ত্র তীহাক্স প্রতিহ্থাসিক প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,_-*বাঙ্গালার ইতিহাস 

চাই, নছিলে বাঙ্গালার ভরস! নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি পিখিব, সকলেই 
লিখিবে। যে বাঙ্গীলী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি ময় যান, তবে মার গল্প 

করিতে আনন্দ! আর আমাদের সর্বসাধারণের ম৷ অন্মভূমি, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের 

আনন্দ নাই? আইস, আমর] সকলে মিলিয়! জন্সভূমির ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।” 

মাজ মহাত্ম! বন্কিমচন্দ্রের মত আমিও আহ্বান করিতেছি_-আন্ুন, আসামের অধিণাসী জন্ম- 

ভূমির প্রিয়-সস্তান, জন্মভূমির বিগত স্বৃতি কীর্তন করিবার জন্ত-_তীত গৌরব উদ্ধার করিবার 

জন্ত সকলে বদ্ধপরিকর হুউন। বাহার যেরূপ শক্তি-_-তদমরূপ স্ব স্ব জন্মতৃমি__্ব্থ জন্ম- 

কেন্দ্র-_স্ব স্ব সমাজ ও জাতির ইতিহাস উদ্ধারে--উপকরণ-সংগ্রঞ্থে অগ্রসর হউন। পুণাস্থান 

প্রাগঞ্যোতিষের ইতিহাস উদ্ধার হইলে কেবল আসাম বলিয়া নহে ব। সেই সঙ্গে বাঙ্গালা 

বলিয়া! নহে, সমস্ত প্রাচ্য-ভারত গৌরবাম্বিত হইবে। 

শ্রীনগেন্্রনাথ বনু। 



বঙ্গের পালরাজগণ 

বাঙ্গালার পালরাজগণ জাতিতে কি ছিলেন, তাহা! আজ পধ্যস্ত কেহ গ্ডির করিয়া 

বলিতে পারেন না । পালরাজগণও আপনাদিগকে কোথায়ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন 

নাই বা দেবত| হইতে তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন এরূপ কথার অবতারণ1ও তাহারা 

করেন নাই। রামচরিত বা রামপালের কাহিনী-লেখক কবি সন্ধাকর নন্দী পাঁলকাজগণের 

পরিচয় দিতে যাইয়া! বলিয়াছেন যে, পালরাঁজগণ “দৈত্যবিষণ”্র বংশধর । “দৈত্যবিষুও” সর্ব 

বিদ্কাবিশারদ হইলেও যুইঈবিশারদ বলিয়া খ্যাত ছিলেন না। ষশোবন্মাদেব যখন পুনঃ পুনঃ 

আক্রমণে বঙদেশ বিধ্বস্ত করিতোছিলেন, সেই সময়ে জনৈক “দৈত্যবিষুণ”র বংশধর আপনার 

বীরত্বে ও রণনী'তির প্রতিভায় ব্দেশ উদ্ধার করির ৭৭ৎথুষ্টাঝে বগে আপনার প্রতিষ্ঠ। স্থাপন 

করেন। ইহার নাম "বাপ ট” দেব। 

আমর। লৌকিক ধন্মশাথার কবি ঘনরাম চক্রব নার শ্রীপর্্মঙ্গল পাঠে জানিতে পারি যে, 

ধর্্দপাঁলের বল্পভ। দেবী নামী এক পরিত্যক্তা স্ত্রী ছিল। এই রমণী বনে শ্রীধর্দের আরাধনা 

করিতেছিলেন। একদা বরঞ্দেব ধন্মপালের বরূপ-পরিগ্রহ করিয়া বল্লভার গর্ভে এক 

পুঞ্জোৎপত্তি করেন, এই পুত্রের নাম দেবপাল। ধর্মপালের বাকৃপ!ল নামে এক ভ্রাতা 

ছিযে। এই অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাপ করিলে বলিতে হইবে, দেবপাল ৰাক্পালের 

তনয় নহে । যে দিকৃ দিয়াই বিচার করা সাক না কেন, এই কল প্রবাদ দ্বার! ইহাই বিশ্বাস 

হয় যে, পালরাজগণ বণসম্কর ছিলেন বলিয়াই কোথায়ও আপনাদের জাতির কথা উত্তর 

কালের লোকের জন্য লিখিয়। যান নাই। ধন্শমঙ্গলের কান্ুরপালায় এই ঘটনার বিশদ 
বর্ণনা আছে। এইরূপ অবস্থায় পালরাজগণ যে কি প্রকারে 'সাগরান্বয্ হইতে পারেন, 

তাহ বুঝিবার শক্তি সামাদের নাই । লোকের পার্থিব উন্নতি হইলে আত্মমধ্যাদ| বৃদ্ধির 

উপর বড় ধেক পড়িয়া ষায়। নিজের কথ! নিজে বলিলে লোকে তাহা সহজে বড় 

বিশ্বাস ঝরিতে বা মানিতে চাঁহে না। সেজন্ত লোক আপনার শ্রেষ্ঠত্ব পরের মুখ দিয়া বলাইয়। 

থাকে । বর্তমান অ।সামও পালরাজগণের সাম্রাজ্যতুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে আমরা দেখিতে 

পাইতেছি, পাল-সামস্তরাজ আসামের বৈদাদেব পালরাজ মদনপালকে আপনার একখান! 

তাত্শাঞ্গনে চন্দ্রবংশোত্তব ক্ষত্রিয় বলিয্না গ্রকটিত করিয়াছেন। পালরাজগণ জানিতেন, 

সাহারা পতিত জাতি, তাই তাহার! তাহাদের অভ্যদয়ের সময়ে বা পরে আপনাদের জাতির 

সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। পতিতজাতির অভিধানেই তাহার! সন্ত ছিলেন। ধর্্দপালের 

সমসীমক্ষিক একজন লেখক ধর্্মপালকে “রাঁজভাট” বংশীয় লৌক বলিয়াছেন। খুব প্রশন্ত 
ভাবে ইহাঁর অর্থ করিলেও কোন রাজার সেনানীর বংশধর ভিন্ন অন্ত অর্থ আমাদের মনে 

আইসে না। তাটগণ হিন্দুরাজগণের স্ততিপাঠক ছিলেন। 



সন ১৩২১, ২য়) ৩য় ও ৪র্থ সংখা।] বাঙ্গের পাঁল-রাঁজগণ ৯৩ 

শ্বাপ্টের পুত্র গোপাল বা লোকপাল। গৌড়ের প্রজাশক্তি আপনাদিগের রক্ষার জন্ত 

ৰহিঃশত্রর আক্রমণে বাঁধা দেওয়ার নিমিন্ত সকলে একমত হ্ইয়1] গোপালকে আপনাদের 

রাঁজা করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহাই একমাত্র 
প্রজ্জাশক্তি কর্তৃক অধিপতি নির্বাচিত নহে। পরবন্তী ইতিহাসেও ইহার প্রকট দৃষ্টান্ত আছে। 

ইতিহাসপাঠক এসন্বন্ধে প্রেসিডেন্সি কলেজেয় তদানীস্তন ইংরাজী সা'হত্যের অধাপক 

টনি (1'2510০) সাছেবের প্রাচীন ভারতে রাজনির্বাচন প্রবন্ধ পাঠ করিলে অনেক তথ্য 

জানিতে পারিবেন। গ্রজাপুর্জের আহ্বানে বিন! রক্তপাতে পালবংশ বঙ্গের সিংহাসনলাভ 

করিয়াছিলেন। বৈবাহিক বা উত্তরাধিকারী সুত্রে বা বিজয়ে তাহারা গৌড়ের নরপতিষ্ব 

লাভ করেন নাই। গ্রজাসাধারণ প্রেমভরে মাথা পাতিয়! তাহীদের শাসনগ্রহছণ করে। 

মে সময়ে গোপালদেৰ গৌড়ের সিংহাসন প্রাপ্ত হন, দে সময়ে গৌড়ের বড় শোচনীয় দখা । 

ততৎ্কালে আস।মরাজ বঙ্গের পূর্বাংশ বিজয় করিয়া আপনার শাসনদণ্ডের পরিগালন। 

করিতেছিলেন। পরিত্যক্ত কাশ্মীর রাজকুমার জয়াপীড আপিয়! পৌগু,বর্ধনে অ'পনার 
বিজয়পতাঁকা উডডীন করেন, পরস্ত গোঁড়-রাজকন্ত!র পাণিগ্রহণ করিয়া! রাজাকে অদীনহা 

শৃঙ্খল হুইতে মুক্ত করেন। অপরদিকে গুর্জরাধিপতি বৎসরাজ বঙ্গ 'ও গৌড় জয় করিয়া 

বাঙ্গলায় রাজপুত্র আকর্ষণ করিয়! স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার পধ্যা- 

লোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে বঙ্গদেশ অন্তবিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হইয়া 

সম্পূর্ণ অরাজক ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং প্রজাবন্দ আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না 

দেখিয়া মহাযোদ্ধা অদ্বিতীপ্ন বীর ব্যপটের পুত্র গোপালদেবকে পিংহামন প্রদান করিয়! 

আপনাদের স্বধীনতা ও অস্তিত্ব রক্ষা! করিয়াছিল। থুব সম্ভব এই ঘটন! বিদেশীর আক্র- 

মণের পর হুইয়! থাকিবে । রাজতরঙ্গিণীর সমগ্নান্ুসরণ করিয়! পালরাজগণের এঁতিহালিক 

সময় নিরূপণ করিতে হইলে বলিতে হইবে ৭৬০ খৃষ্টাব্ধে গোপাল রাজা হন। চৈনিক 

ভ্রমণকারী হোয়েনথসঙ্গও ইহার কিছু পূর্বে পৌগু,বর্ধনে আগমন করেন, কিন্ত তিনি 

আপনার বিবরণে কোনও রাঁজার নাম উল্লেখ করেন নাই। 
এখন কথা হইতে পারে, পালরাজগণ যদি ক্ষঠিয় নহেন, তবে কি করিয়! তাহাদের 

রাষ্ট্রকৃট, চেদী ও হৈহয় বংশোদ্তব ক্ষত্রিয়কুলে বৈৰাহিক সুত্রে আবদ্ধ হুইয়াছিলেন, পুরাণাদি 

পাঠে অবগত হওয়] যাঁর যে, সেকালে রাজাদের কোন জাতি বিচার ছিলন|। তাহারা 

ঘে কোন জাতির কন্তার পাণিগ্রছণ করিতে পারিতেন। রাজা যবাতির শুক্রাচার্যের 

ছহিত। দেবধানী-বিবাঁছ, শাস্তঙ্থু়াজার মতসাগন্ধা বাঁ সত্যবতী বিখাহ প্রভাতি অসব্ণ! 

বিবাহের অনেক প্রমাণ আছে। স্থৃতরাং আধুনিক সমাজ-বন্ধনানুসারে বৈবাহিক ব্যাপার 

দেখিয়া অতীতের বিচার চলিতে পারে না। তারপর ইতিহাস সাক্ষা প্রদান করিতেছে 

ভারতবর্ষ হইতে ক্ষত্রিয়কুল' একবারে নির্শূল হইপাছিল, এমন কি মহাভারতের সভাপর্বে 

কৃষচ-যুৰিতির-সংবাদে ভগবান শ্রীকৃ্ণ ম্পঃ বলিয়াছেন, এখন বাহার! ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচর 



৯৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

দেন তাহার! কেহ ক্ষত্রিয় নহেন, “মূর্ধভিষিক্ত”। মহাভারতের পরবর্কীকালেও প্রমাণ পাওয়। 
যায় যে, মহানন্দ ক্ষত্রিয়বংশ নিঃশেষ করিয়াছিপেন। উত্তরবঙ্গের কামতেশ্বর-বংশ-কারি- 

কায় জাতিসম্থন্ধে নিয়লিখিত কথাগুলি আছে £-- 

মহাঁনন্দী সুতনন্দ বৌদ্ধরাজ সদানন্দ 

ধ্বংসকরে ক্ষত্রবংশ তিন সগডবার। 

সেহ গোটা তুজবলে যুঝিলেম্ত অবহেলে 

দ্বিতীয় পরশুরাম ধিতু অবতার ॥ | 

বৌদ্ধ শবরের একখানা মীমাংসা-সুত্রের টাক! আছে। সেই টীকাঁয় শবর বলেন, রাজ! 
শবের অর্থে আর্যাবর্ডে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত বা যুদ্ধব্যবসায্ীকে বুঝায় । অন্ধদেশেও 

এরূপ ব্যবসায়ী লোককেও রাজা বলে। ন্ুতরাং রাজা ও ক্ষত্তির় কালে একার্থবাঁচক হুইয়া 

ছিল। অনেক পররাঁজ্যাক্রমণকারী বীরগণও ক্ষপ্কির নামে অভিহিত হইয়াছেন। এক্প 

অবস্থায় পালরাঁঞগণ যে ছুই তিন পুরুষ পরে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহার আর 

আশ্র্ধ্য কি? দ্বাদশ শতাব্দীর ক্গত্রিয়গণের পরিগণন। করিয়! গ্িংহগিরি তাহার ব্যালপুরাণে 

পালগণকে অতি নিকষ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়! বর্ণনা! করিয়াছেন। এই কথা বল্লালচরিতের মধ্যে আছে। 

ধর্দপাল পালবংশের দ্বিতীয় ভূপতি। কোন সময়ে তিনি রাজ! হইয়াছিলেন এবং কোন 

সময়ে তাহার রাজত্বের শেষ হইয়াছিল, তাহা! এখন নির্ধারণ কয়! অতিশয় কঠিন ব্যাপার। 
মালদহ জেলায় খালিমপুর গ্রামের এক কৃষকপত্বীর় নিকট হইতে স্বর্গীয় উমেশচন্ত্র বটব্যাল 
মহাপয় একখানি তাত্রশাসন গ্রাপ্ত হইল! প্রকাশ করেন। বটব্যাল মহাশয় সে সময়ে মাল- 

দহের মাজিদ্ট্রেট ছিলেন। সেই খালিমপুর তাত্রশাসনখানি ধর্শপালের বত্রিশবৎসর রাজত্ব 
কালে প্রদত্ত হইয়াছিল। ন্ুতয়াং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ধর্দপাল বত্রিশ বৎসর রাজস্ব 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সময় হইতে তাহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল সে গ্রশ্র্ের সমাধান 

একথায় কিছুই হইতেছে না । ভাগলপুরে বিগ্রহপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, 
তৎপাঠে অবগত হুওয়! যায় যে, ধর্মপাল কাঁণোৌজের রাজা ইন্জরাজকে পরাজয় করিয় 
পাধশালদেশের ভ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে চক্রাযুধকে কান্তকুক্জের রাজত্ব প্রদান করেন। 

গোয়ালিয়ার প্রদেশের একখানি শাসনে জান! বায় যে, পারহাররাজ নাগভাটের স্থিত 

যুদ্ধে লামন্তরাজ চক্রাযুধ পরাজিত হন। অপর একখানা তাম্শাসন হইতে জান বাইতেছে 
বে, নাগভাট ৮১৫ থুষ্টাবে, রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং নাগভাট ও চক্রায়ুধ সমসামগ্সিক 

লোক। 
গ্রভাবকচরিত পাঠে জানা বার পাটলীপুরে শৃরপাল ( বগভটি ) জন্মগ্রহণ করেন। ৮*৭ 

সংষতে (৭৫১ খুনে ) তাঁহার দীক্ষ! হয়। এই সময়ে কান্তকুক্জ-লিংহাঁসনে বশৌবর্্। রাজ 
্ষরিতেছিলেন। তীহার মৃত্যুর পর তাহার পুর আমরাজ কান্তকুজের সিংহাসনলাভ করেন। 
শুরপাল প্রথমে আমরাজের সভায় ছিলেন। পরে তিনি কোনও কারণে ধর্মপালের সভা 



সন ১৩২১, ২য়, ৩য় ও ধর্থ সংখ্যা] বঙ্গের পাল-রাজগণ ৯৫ 

আগমন করেন। আমরাজের সহিত ধর্শ্পালের ঘোর শত্রুতা ছিল। এই সময়ে কবি বাঁকৃপতি 

ধন্মপালের প্রধান সভাসদ ছিলেন। আবার কিছুদিন পর বপ্লভট্টি শূরপালকে আমরাজ 
কৌশল করিয়া আপন দভায় লইয়া যান। ৮৯* বিক্রমসংবতে অর্থাৎ ৮*৪ খুষ্টাবে মাগধ- 

তীর্থে আমরাজের মৃতু হয়। স্ৃতরাং ধরিতে হইবে, ধর্পাল ৮০৪ খুষ্টাবধের পূর্বে রাগ 

আরস্ত করেন। 

রাষ্কুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দদেবের দিপ্রিজয়বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এক কালে 

দাক্ষিণাত্য হইতে হিমালয়ের পাদভূমি পর্যাস্ত সমস্ত ভারত তিনি জয় করিয়াছিলেন । ধর্মপালও 
চক্রাযুধকে গোবিন্দদেবের বিজয়ী পৈন্টের নিকট পরান্জয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কিন্ত 
নাগভাট কিছুতেই বগ্ততা স্বীকার করেন নাই। এই গৌবিন্দদেবের সময়, সমসাময়িক 

এঁতিহাসিক ঘটনাবলী হইতে ৭৯৪ হইতে ৮১৩ খুষ্টাঝে নিশ্চয় করিয়া! ধরিয়া লওয়! যাইতে 

পারে। কান্কুজরাজ ইন্দ্র ৭৮৩ বৃষ্টান্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিলহ্র্ণ সাহেবের দাক্ষিপাতা 

লেখমাল! নামক গ্রন্থ হইতে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন সকল ঘটনাবলী একক্র 

মমাবেশ করিলে দেখা যায়, ইন্দ্ররাজ কান্যকুক্জে ৭৮৩ খুষ্টাব্েে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইন্দ্রকে 

পরাজয় করিয়া ধর্দপাল চক্রাধুধকে রাজ! করেন। নাগভাট চক্রাযুদকে পরাজয় করেন। 

গোবিন্দদেব নাগভাটকে বিজয় করেন । এই সকল ঘটন! পরস্পর মিলাইয়! দেখিলেই ইহা! 
প্রতীতি হয় যে, ঘটনাগুলি ৭৮৩ হইতে ৮১৬ থৃষ্টাবের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। স্থৃতরাং 

ধর্দপালও ৭৮৩ হইতে ৮১৬ খৃষ্টাকের মধ্যে কোনও এক সময়ে কান্তকুব্জ জয় করেন। 

ধর্দপাল রাষ্ট্রকূট-কুমার গ্রবালের কন্যার পাঁণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিপাত্যের পথরি 
মন্দির এই প্রবাল দেব কর্তৃক নির্িত হইয়াছিল। এই মন্দিরের গাত্রলিপিতে লেখা আছে 

যে প্রবালদেব ৮০১ খৃষ্টাব্বে এই মন্দির নির্মাণ করেন। ন্তরাং চারিদিক হইতে বিচার 
করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হ্য়, ধর্পাল থুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এবং নবম 

শতাবীর প্রথমে গৌরবে ও পরাক্রমে গৌড়-সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। প্রবালদেব 
কর্করাজের পুত্র। এই বর্করাজ গুর্জরাট রাজপুত্র নাগাবলোককে পরায় করেন। সে 

সময়ের প্রশস্তি আদি হইতে প্রমাণ পাওয়! যায় যে, নাগাবলোক ৭৫৬ খৃষ্টান্বে গৌরবের 

সহিত গুজ্জরাটে রাঞ্জত্ব করিতেছিলেন। 

কান্তকুজ বিয়ের নঙ্গে সঙ্গে ধর্মপাল ভোজ, মতন, মদ্র ( পঞ্চনদ প্রদেশ) কুরু, যছু, 

অবস্তী, গান্ধার ও কিরাত প্রভৃতির নরপতিগণকে বিজয় করিয়। উত্তরভারতে আপনার একা'- 

ধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন । ৮** খৃষ্টাব্দে ধর্ঘ্মপাল সমগ্র নাধ্যাবর্তের সম্রাট হুইয়াছিলেন। 

কতকাল পর্যন্ত পালরাজগণ এই মহাদেশের আধিপত্য সংরক্ষণ করিয়! আপনাদের বশো- 

প্রভাব অক্ষু রাখিয়াছিলেন, ইতিহাস সে পরিচয় প্রদানে অসমর্থ। নাগভাটের চক্রাযুধকে 

পরাজয় করিবার গ্রতিহাসিক সুল্য কিছুই নাই। ধনলোভে তিনি রাজ্যাক্রমণ কনিকা! ধনলাভে 

সন্তষ্টচিতে আপনার রাজ্যে ফিরিয়! গিয়াছিলেন। গোবিনদেবের উত্তরভারত আক্রমণকে 
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গজনীর শ্থলতাঁন মামুদের আক্রমণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পরবন্তীকালে 

দেবপালও এই বিস্তীর্ণ মহাদেশের সা ছিলেন। দেবপাল কণিষ্কবিহার (পেশওয়ারের 

নিকট অবস্থিত ) হইতে একজন বৌদ্ধ শ্রমণকে নাঁলন্দাবিহারের অধিকারত্বপর্দে বরণ করিয়া 

আনিম্নাছিলেন। এই ঘটনাটিকে আধুনিক বদল! বদলী (1270809: ) অভিধান দেওয়া 

যাইতে পারে। | 

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল। উত্তরাধিকারসত্বে সমগ্র সাঁমাঁজা প্রাপ্ত হইয়া বীরবিক্রমে 

&ঁ সমস্ত প্রদেশ আপনার শাঁসনাধীনে রাখিয়াছিলেন, তাহা! এই নালন্দার অধিকারী নির্বা- 

চনেই নুম্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে। 

দেবপালের রাঁজা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয্া এক বিরাট সানাজ্যের গঠন করিয়াছিল। 

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কুমারিকা অস্তরীপ, পূর্ব-পশ্চিমে সাগর, দেবপাল এই বিশাল ভূখণ্ডের 

একছন্র নরপতি ছিলেন। ওপমন্তব গোত্রীয় খকৃবেদান্তর্গত মাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী শ্রীনগরবাসী 

জনৈক ত্রাঙ্গণকে দেবপাল যে তাঁমশাদন দান করিয়াছিলেন, তাহাতে তীহার রাজোর সীম! 

বিশদভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীনগর সম্ভবতঃ প্রাচীন পাটলীপুত্র বা আধুনিক পাটনার 

নাম হইবে। 

ধর্্মপাঁপ ও দেবপাল খুষ্টের নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ধর্মপাল খালিম- 

পুরের তামরশাসনানুযাকী বত্রিশ বর্ষকাল ও মুদগগিরির (মুগ্গের) তাঅশাসনান্সারে দেবপাল 

৩৩ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জান। যাঁয়। এই শতাব্ীব্যাপী রাজত্বে বৌদ্ধধন্দ্দ (বশেধ 

উন্নতি ও গ্রতিষ্ঠাণাভ করিয়াছিল । এই সময়ে হরিভদ্রের বৌদ্ধধর্মের বশ্বেষণ ও বীরদেবের 

সাধুতা লোকের হৃদয়ে বুদ্ধদেবের সিংহাসন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়ছিল। 
লৌকিক বৌদ্ধ'প্রভাব এই সময়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। রমাই পণ্ডিত এই 

সময়ে লোকের মধ্যে ধন্মপুজার পদ্ধতি প্রচার করেন। বঙ্গে যেখানে সেখানে ধর্মের পুজা 

আরস্ত হইয়াছিল। রমাই পণ্ডিতের *শৃন্তপুরাণ” পাঠে বৌদ্ধধর্মের এই লৌকিক শাখার প্রসার 

বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ঘনরামের শ্রীধন্মমঙ্গল, হাঁকন্দপুরাণ 
অনুযায়ী মযূরভট্রের মতে লিখিত। হাকন্দপুরাণ এখন আর পাওয়া! যায় না। ধন্মমঙ্গলের 

নায়ক লাউসেন। জাউসেন দেবপালের ভ্রাতবধূ রঞ্জীবতীর পুত্র | মেদিনীপুর জেলার 

অন্তর্গত ময়নানগরে এই লাউসেনের রাজধানী ছিল। লাউসেন ধর্মের” প্রিযপাত্র ছিলেন। 

লাউসেনের মাম! মহামদ দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন। এই মহামদ বহুবার লাউসেনের প্রাণন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু “ধর্মের” বরে লাউসেন সকল বাধা-বিপন্তি হইতে আত্মরক্ষা 

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গলের লেখকের মতে লাউমেন কামরূপ ও কলিঙ্গদেশ জয় 

করিয়। দেবপালকে প্রদান করেন। 

দেবপালের রাজ্যপাল নামে এক পুত্র ছিল। মুঙঞ্জসের-শাসন লিপি-পাঠে অবগত হওয়া 

যায় যে দেবপাঁল রাজ্যপালকে এই শাসনের প্রশন্তি কাধ্যে পরিণভ করিবার ভার দি্া- 
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ছিলেন। এই তাঁঅশীর্সনৈর উল্লেখ ব্যতিরেকে রাজ্যপালের নাম আর কোগায়ও পাওয়! যায় 

না। দেবপালের পর তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা জয়্পালকে আমর! উত্তরাধিকারিস্যত্রে দেবপাপণের 

সিংহাসনে অধিষিত দেখিতে পাই । জয়পাঁল দেনগাঁলের অন্রক্ত সেনাপতি ছিলেন । জ্রয়পাল 

বহুবার কামরূপ ও উৎকল আক্রমণ করিয়াছিলেন । জয়পালের হিন্দধন্মে অনুরাগ ছিল । 

বৌদ্ধ হইয়াও তিনি হিন্দুধর্্মানুষায়ী পিতৃশ্রান্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই শ্রান্ধে কাঞজিবিধী 

গ্রানিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত উমাপতি মহাদান গাহণ করিয়াছিলেন।। জয়পালের পর 

তাহার পুত্র শূরপাল বা বিগ্রহপাল রাজ! হইয়াছিলেন। 

শূরপাঁলের রাজত্বের কালে পালসাম্াঙজ্গয পশ্চিমে বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই 
সময়ে কনৌজ পরিহর-গুর্জর-সামাজোর রাজধানী ছিল। এত্দঞ্চলের “শাসন” গুলি 

কনৌক্ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। দিনাজপুর জেগার পত্বীতলা থানার অন্তর্গত মঙ্গলবাড়ী 
বা বুদাল স্তম্তলিপি পাঠে অবগত হওয়া যাঁম যে, শূরপালের সহিত উতৎকণ্প, হণ, দাবিড় এবং 

গুর্জরবাসিগপের সংঘর্ষ হুইয়াছিল। এই স্তম্ভের নাম রামগ্ডরব মিশরের গরুড়ন্তম্ত-পিপি। 

রামগুরব মিশ্র শূরপালের পুত্র নারায়ণ পালের মন্ত্রী ছিলেন। 

উৎকলে এই সময়ে রাষ্্রবিপ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। সোমবংশোভ্ভব রাজগণ বাঙ্গণগণের 

প্রতি নির্দী় অত্য।র করিতেছিলেন। ব্রাঙ্গণগণ সোমবংশ ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর 

হইয়া কেশরীবংশীয়গণকে সিংহাসন প্রদানে বদ্ধপরিকর হুইয়াছিলেন। উতৎকলের এই 

আত্যস্তরিক গোলযোগের সময়ে শৃরপাল বা বিগ্রহপাল উড়িষ্যা আক্রমণ করিবেন, তাহাতে 

আর বিচিত্রতা কি? 

এই সময়ে হুণগণ মধ্যভারতে প্রবল ছিল। ভ্রুণগণ মধ্যভারতের মালব ও বুন্দেলখণ্ডের 

অধীশ্বর ছিল বলি! প্রতীতি হয়। হ্ণগণের সহিত প্রতিহর প্রতি জাতির সর্বদাই 

যুদ্ধ বিগ্রহাদি সংঘটিত হইত। পাল-সামাজোর প্রান্ত সীমায় বাসনিবন্ধন পালরাজগণের 

পক্ষে হৃপগণের সহিত সমরাঙ্গনে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হুঞ্জ্জাই সম্ভবপর । 
চোল বা! কোলগণও এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে প্রবল শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। চোলগণ 

বহুবার পালরাজ্য আক্রমণ করিয়া আপনাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। 

গুর্জরগণ এই সঙয়ে প্রবল হুইয়া কনৌজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, গুর্জরগণ বড়ই অস্থির 

প্রকৃতির লোঁক ছিল। তাহার! প্রায়ই পালরাজগণকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া 

তুলিত। বুদ্দালস্তস্ত লিপিতে উল্লেখ আছে যে, বিগ্রহপাল সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়া- 

ছিলেন। বহুকাল রাজত্ব করিয়া বিগ্রহপাল উৎ্কলবাসীদ্দিগকে উতৎসাদিত, হৃণগর্ববধর্রব, 

দ্রাবিড় ও গুর্জরবাসিগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, ইছা সেই যমরের রাজনৈতিক অবস্থার 
পর্যালোচনা করিলে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়। বিবেচন হয় । ইহ! কবির অতিপয্বোক্তি নহে। 

রামগুরব মিশ্রের পূর্ববপুরুষগণ পালনৃপঠিগণের পুরুষানুক্রমে মন্ত্রী বা ধর্াধিকারী 
ছিজেন। ইহারা শাঙ্িল্যগোত্রীয় যহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। এই বংশের 

৩ 
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গর্গ ধর্মপালের মন্ত্রী ছিলেন। গর্গের মন্ত্রণাবলে ধর্মপাল পৃথিবীর সম্রাট হইয়াছিলেন। 
পালরাজগণ অসাধারণ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁহারা তীক্ষদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন 

যে, তাহাদের সময়ে দিনে দিনে বৌদ্ধধর্শের অবনতি হইতেছে, শনৈঃ শনৈঃ আক্ষণ্যধর্্ম মস্তক 

উত্তোলন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্শকে নিষ্কাশিত করিতেছে । এনধপ অবস্থায় 

তাহাদের সিংহাসনের ভিত্তি স্থদুঢ় করিতে হইলে ব্রাহ্মণের সাহার গয়োজন। তাই 
তাহারা মন্ত্রীর পদে ব্রাহ্গণকে বরণ, এবং সদাদর্দদ। বাঙ্ধণকে পুজা করিয়া! আপনাদের 

রাজ্য বদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিণেন। 

গর্গের পু দর্ভপাণি দেেবপালের মন্জী চিলেন। দেবপাঁল গর্গের রাঁজনীতি-মাহান্্য 

ও বিস্তাবস্তায় তাহার বিশেষ অন্তরত্ত ছিলেন। গর্গের পৌত্র কেদার মিশ্র শরপাল বা! 

বিগ্রহপালের মন্ত্রী ছিলেন। শরপাল বা বিগ্রহপাল কেদার মিশরের বৈদ্দিক ক্রিয়ীকলাপে 

সর্বাদ! উপস্থিত থাকিতেন। কেদার মিশ্র নদীয়া জেলার দেবগ্রামনিবাসী এক ব্রাহ্মণের 

কনা ভবদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সে সময়ে রাট়ী বারেন্দে বিবাহ হইত । কুলপঞ্জিকায় 

ইহার প্রমাণ আছে। প্রতাতঃ রাদী-বারেন্ত্র বিবাহ তৎকালে নিষিদ্ধ ছিল না। পরবর্তী 

কালে ব্রাহ্মণগণ বল্লাল মোহে মজিয়৷ সংকীর্ণভাবাপন্ন - হইয়াছেন। পালরাজগণের মধ্যে 

কেবল বিগ্রহপালের মুদ্রা আছে। প্রশস্তি প্রভৃতি আলোচনার ৩7. 1 অগ্রমান হয় যে, 
মহীপালেরও মুদ্দ। ছিল। প্রাচীনকালে নাঙ্গীলায় মুদাঁর প্রচলন ছিল না। কড়িই ক্রয় বিক্রয় 

মুদ্রা-স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। পুরাণাদিতে দিনার বলিয়া এক প্রকার মুদ্রার উল্লেখ পাওয়। 

যায়, কিন্তু তাহা যে কি পদার্থ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। 

বিগ্রহ্পাল পুরাণগ্রথিত হৈহয্ন বা চেদী-রাজকমারী লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 

নর্মদানদীর উৎপত্তিস্থানে ত্রিপুরী নামক নগরীতে হৈহয়গণের রাজধানী ছিল। এই 

সময়ে তাহারা প্রবল হইয়া ভারতের নানাগ্তানে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। বিগ্রহ- 

পাল এই বিবাহ হুইতে নারাঁয়ণপাল নামে এক পুত্র লাভ করেন। বিগ্রহ্পালের এই পুত্রই . 
উত্তরকালে তাহার সিংহাসনে উপবেশন করেন। এই নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন রামগ্ডরব 

মিশ্র। রামগ্রব মিশ্র বাগী ও জ্যোতির্বিদ ছিপেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখিতে পাই, 

এই রামগ্জরব মিশ্রকে নারায়ণপাল মুঙ্গের হইতে ত্রিরাতৃক্তি বিষয় প্রদেশে শৈবগণের শিব 
পুজা বিধানের নিমিত্ত যে ভূমি দাঁন করিয়াছিলেন, তাহার দূতক করিয়াছেন। নারায়ণ 
পালও শিবোপাদনার জন্ত সমর শিবমন্দির নিম্মাণ করাঠয়াছিলেন। আমর! নারায়ণ 

পালের সপ্তম বর্ষ রাজত্বকাল দেখিতে পাই, ভাওদেব নামক এক ব্যক্তি একটা হিন্দু- 

ধর্দাশ্রম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নারায়ণপাল ছিন্দু ও বোদ্ধকে সমান চক্ষে দেখিতেন, এবং 

উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করিয়া বিচার করিতেন না বলিয়! লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি 

অর্জন করিয়াছিলেন 

নাকয়ণপালের পর তাহার পুত্র রাজ্যপাল রাজ! হন। ইনি অত্ন্পকাল রান্বত্ব 
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করিয়াছিলেন । রাজ্যপাল বহু দীর্থিক! ও গগনম্পর্শী মন্দির নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। 
রাষ্ট্রকুলোডূত তৃঙ্গদেবের কন্তাঁ ভাগ্যদেবীকে রাজ্যপাল বিবাহ করেন। নারায়ণপাঁলের 
পুত্র গোপাল। এই গোপাল দেবের দুইখানি প্রশান্ত পাওয়া গিম্সাছে। একখানি বুদ্ধ 

গয়ায় একটি বুদ্ধ মুর্ভিতে খোদিত। অপরটী নালন্দার বাণী শ্রমুর্তিতে উৎকীর্ণ আছে। 

গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। শ্তাহার সময়ে বঙ্গে শিল্পকলার প্রতৃত উন্নতি 

সাধিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ধান্মিক ও বদান্ত ছিলেন। কলাদি শাস্ত্রে তিনি 

বিশেষ পারদর্শী ও অনুরক্ত ছিলেন । বাঙ্গালায় শ্রমুর্তি-গঠন-প্রণালী এই সময়ে বিশেষ 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়! ভারতের শিশ্পীগণের আদর্শ হইয়াছিল । 

গোপালদেবের পুত্র মহীপাল। থুষ্টের একাদশ শতাব্বীর প্রথমভাগে মহীপাল পাল 

সাআাজ্যের অধিপতি হুন। মহীপাল ১০২৬ খুষ্টান্ে তাহার অপর দুই ভ্রাতা বসস্তপাল ও 

স্বিপালকে (লোকের বিশ্বাস এই ছুই ভ্রাঠা মহীপালের পুন্ধ ) কাশীর নিকটে সারনাথের 

এক বিরাট স্তপ সংস্কারে নিযুক্ত কারয়াছিণেন। এখানে অমিতভ বুদ্ধদেব বুন্ধত্ব লাভ 

করিয়। গ্রথম ধর্মপ্রচার করিয়াছিপেন। এই স্থানে একটা ধর্চক্র ছিণ। চক্রটী 
সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়াছিল। মহীপাল বসন্তপাপ ও গ্িরপালের সাহায্যে তথাকার 

ধর্মচক্রটারও সংস্কার করাইয়াছিণেন। মহাপাপ অনেকগুলি গন্ধকুঠী বা ধঙ্দমন্দির সার- 

নাথে নির্দাণ করাইয়া আপনার যশঃসৌরভ চঠদ্দিকে (বস্তার করেন। বসম্তপাল ও স্থির" 

পাল স্বধন্মনিরত, অতিশয় ধন্দভীর ও পঙত ছিলেন । 

মহীপাল বহুবর্ষ ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের নানাস্থানে বছু জলাশয়াদি 

কালের সর্বসংহারিণী শক্তিকে পরাজয় কারয়া অণ্যাপি বিদ্যমান আছে, এবং তাহার কীর্তি- 

কাহিনী ঘোষণ| করিতেছে। মহীপালের গীত বা মহীপালের প্রশংসার কবিতা আও 

নানাস্থানে লোকে গান করিয়া! থাকে। এক কাগ করিতে যাইয়া! লোকে বখন অন্ত 

বিষয়ের অবতারণা করে, তথন জ্র্শাকে সেই অগ্রানপ্িক কার্ধংকে মহীপাপের গীত 

বলিয়। আঅভিছিত করিয়া থাকে । কুচবিহার, বঙ্গপুর, দিনাজপুর এবং মসুরভঞ্জ প্রভৃতি 

দেশের লোকে ভক্তিভাবে মহীপালের গীত শুনিয়া থাকে। 

মহীপালের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যবাসা কাঞ্চিরাজ গাজেন্্রচোল পালরাজ্ায আক্রমণ 

করিয়াছিলেন। এই আক্রমণের তারিধ সগ্ভতবতঃ ১০৩৩ খুষ্টাব্ষ হইতে পারে। রাজেন্দ্র 
চোঁলের আক্রমণের সময় দক্ষিণ রাঁঢ়ে রণশুর, উত্তর রাঢে মহীপাল, বঙ্গে গোবিন্দচন্জ 

রাজত্ব করিতেছিলেন। মহীপাল সম্রাট ছিলেন, আর ইহার! তাহার অধীনে সামন্ত রাজ! 

ছিলেন। মুর্শিদাবাদ ও বদ্ধমান জেল! উত্তর রাঢ় নামে খ্যাত। মুশিদাবাদের সন্নিকটে 

একটি বিরাট ভগ্রস্ত প পড়ি আছে। এই গানের লাম লোকে মহীপাঁল বলিয়া! থাকে। 

পালরাজগণের কোনও স্থায়ী ' রাজধানী ছিল না। তাহার! যেখানে সেখানে অরঙ্কন্ধাবার 

স্থাপন করিয়! বাস করিতেন। রে ্ 
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দিনাজপুর জেলায় হ্রদতুল্য একটি দীর্ঘিক! আছে। ঝনপ্রবাদ এই যে ব্রহ্গহত্যা 
পাপ হুইতে মুক্তিলাভের আশায় পালরাজ মহীপাল এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
পালরাজগণের যিনি যখন যেখানে থাকিতেন, €সই স্থানই একটি নগরে পরিণত হুইয়। 

তাহাদের রাজধানী হইত। গৌড় নাম মাত্র তাহাদের রাজধানী ছিল। রাজেন্দ্র চোল 

তাহার তীরুমলয় গিরিপিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, তিনি এই সকল নরপতিকে 

পরাজয় করিয়া এই সকল প্রদ্দেশে তাহার বিজ্ঞয় বৈজয়স্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন । সেই 

সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার বিচার করিলে রাজেন্ত্রচোলের উল্লিখিত কীর্তি-কাহিনী 

বিশ্বাস করিতে প্রুত্তি হয় না। আধ্য ক্ষেমীশ্বরের 'চগ্তকৌশিক” নামে একথানি পঞ্চ. 
মাঙ্কে সমাপ্ত নাটক আছে। সেই নাটক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমহীপাল 
দেব কর্ণাটরাঁজকে ধ্বংদ করেন। এই নাটকখানি মহীপালের আদেশে বিরচিত হয় 

এবং তাহার সমক্ষে ইহার অভিনয়ও হইয়াছিল। কৰি একটী কবিতায় মহ্ীপালকে 
চন্দরগুপ্তের সহিত এবং কর্ণাটগণকে নন্দবংণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 

রণশূর আদিশুর বংশোড্ূত রাঙ্গা ছিলেন। আদিশুরই বঙ্গে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ 

আনয়ন করেন। শুররাজগণ যে পাল রাজগণ কর্তৃক তাহান্দের রাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশ 

হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, অতীতের সাক্ষী ইতিহাস আজ তাহা বলিতে না পারিলেও 

কুলপঞ্রিকায় গহার প্রমাণ আছে। 

_. রঙ্গপুরে প্রবাদে “চন্দ্র” উপাধিধারী এক রাজবংশের পরিচয় পাওয়া বায়। গোবিন্দ 
চন্ত্র এই বংশের শেষ রা । এই চন্দ্রবংশের রাগধানী মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত 

ভবচন্দ্র পাট নামক স্থানে ছিল। এখানে একটী নগরের ও রাজধানীর ভগ্লাবশেষ 

এখনও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িম্াছে। উত্তরবঙ্গে এই চন্দ্রবংশের রাজ মাণকচন্দ্রের গীত 

ব। ময়নামতীয় গীত প্রচলিত আছে। বৌদ্ধধর্ের শিক্ষার্দি এই গীতের মধ্যে আন্ছ। 

রঙ্গপুরের অন্তর্গত জলঢাক। থানায় ধর্মপাল নামে একটি বড় গ্রাম ও “গড়” আছে। 

তাহার পশ্চিমে দেওনাই নদীর তীরে আটিয়াবাড়ী নামক গ্রাম। এই আটিয়াবাড়ীতে 
একটি গড় আছে। লোকে সেইটাকে ময়নামতীর কোট বলে। ময়নামশী মাণিকচন্ত্রের 

জননী । মাণিকটাদদ রাজ! গোপীাদের পুত্র বলিয়া যোগীর গানে পাওয়া যায়। এই 

ময়নামতী রাজ! ধর্মপাঁলের ভ্রাতৃবধু ছিলেন। রাঞ্য লইয়। ময়নামতীর সহিত ধর্পালের 
বিরোধ হয়। সেই বিরোধের ফলে ত্রিকআ্োতাতীরে উভয় পক্ষের ঘোর যুদ্ধ হয়। 
সনে যুদ্ধে রাজ। ধর্মপাল হত হন। ধর্পালের আট মাইল দক্ষিণে হরিশ্চম্ত্রের পাট বলিয়া 
দেওনাই তীরে অপর একটা গ্রাম আছে। এখানে রাজ! হরিশ্ন্রের রাজধানী ছিল। 

এই চঞ্জবংশীম রাঁজার দুই কন্তা উদনা ও পহনার সহিত রাগ্জা মাণিকচঙ্জ্রের বিবাহ হয়। 

হয়িশ্চজ্জের পাটেও রাঞ্। হুরিশ্চন্্রের সমাধি আছে। এই সমাধি মৃত্তিকা হইতে ৩1৪ ফুট 
উচ্চ। সমাধির মধ্যস্থানটা তৃগর্ভে বসিয়। যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কৃষ্ণ প্রত্তরে 
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সমাধিটা বাঁধা। এইটী খনন করিয়া দেখিতে পারিলে এই বংশের অনেক ইতিহাসিক 
তত্ব আবিষ্কার হইতে পারে। মাণিকচন্্র বাইশদণ্ডের রাজ! ছিলেন, অর্থাৎ বাইশ দণ্ড 
যওদুর পথ হ্থাটিগনা যাইতে পারা যায়, সেই ভূখণ্ড জুড়িয়! মাণিকচন্ত্রের রাজ্য ছিল। এই 
ংশের ভবচন্দ্রের নাম বঙ্গে যথা তথা প্রবাদের মত রাষ্ট্র আছে। রাজা ছুরিশ্চন্ত্রের 

কাহিনী শৃন্তপুরাণে আছে। 

একাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে চেদী সম্রাটের অভয় হুইয়াছিল। চেদী সাস্রাজ 
এই সময়ে বুনেলখণ্ড হইতে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। একাদশ শতাবীর 

প্রথমতাগে চেদীরাজ গাঙেয়দেব গঙ্গার অপর তীর পর্য্স্ত আপন অধিকার বিস্তার 
করেন এবং গঙ্গুর ও যমুনা নদীর মধ্যস্থিত সমগ্র তৃভাগ জয় করেন। তৎকালে কনৌজ 
রাজ্য অত্যন্ত ছূর্বল হইয়াছিল। গজনীর স্থুলতান মামুদের নিকট বিনাযুদ্ধে কনৌজরাগ্ 

পরাজিত হইয়াছিলেন। বিধর্মীর নিকট বিনাধুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করায় অপর এক 

জন হিন্দু রাজার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয় ও তিনি হত হন। চেদীরাক্স এই সুযোগে 

কনৌজ রাজ্যের অধিকাংশ জয় করেন। চেদীরাঁজ গাঞ্গেয়দেব এই সময়ে পাল রাজ 

হইতে মিথিল| প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন । তিব্বতীয় অক্ষরে লিখিত একখানি রামায়ণ 

পুস্তকের গ্রতিলিপিকার চেদীরাজ গালেছ়ের রাজত্বকালে ১*২৯ খুষ্টাকে এই লিপিকার্ধয 

মিথিলায় সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়। লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । চেদীরাজ গাের়দেব ১০৪, খৃষ্টাবে 
প্রয়াগতীর্থে অক্ষয়বটবৃক্ষের মুলে দেহত্যাগ করেন। গাঙ্গে্দেবের পরম শক্রগপও 
মুক্তকণে তাহাকে দিখ্বিজয়ী বীর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । 

গালেরদেবের পুত্র কর্ণদেৰ পিতার মৃত্যুর পর চেপী রাজ্যের অদীশ্বর হুইয়াছিলেন। 

কর্ণদেব ৬* বংসর রাজত্ব করিয়। চেদী রাজ্যের উর্তিসাধন ও ব্ছু বিস্তার করিয়াছিলেন। 

সে সময়ের পাণু, মূরল, কুঙগ, গৌড়, হণ প্রভৃতি দেশের রাজগণ তাহার নিকট পরাজয় 

দ্বীকার করিয়াছিল। কর্ণাটরাজের সহায়তায় কর্ণদেব জলপ্রাবনের মত সমগ্র দেশ 

ভাসাইয়া লইয়। গিয়াছিলেন। এই সময়ে কেবল গুজরাট ও কল্যাণের চালুক্য ভূপতি- 

গণ কর্ণদেবকে বাধা দিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজা কীর্তিবর্মার সহিত 

কর্ণদেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কীর্তিবন্মার সেনাপতি গোপাল রায়ের সত তাহার ঘোর 

দ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কীর্তিদেব পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পলায়ন করেন। প্রবোধ- 
চন্তবোদ় নাটক এই ঘটনাকে আজ পর্যন্ত চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যে দিন গোপাল 

রায় বিজয়শ্রী লাভ করিয়া বুন্দেল। রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন, সেই সময়ে প্রবোধচন্ত্রোদয় 

বিরচিত হইয়া! তাঁহার মনোরপরনাধ্ধে তাঁহার সমক্ষে অভিনীত হুইয়!ছিল। 

এই লকল যুদ্ধ বিগ্রহাদি পরিপূর্ণ ছুর্দিনের মধ্যে পালরাজোর গৌরবের বিষ আছে। 

এই সময়ে বিক্রমশিলার ধর্মন্থিরে দীপঙ্কর শ্রজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়। মহীপাল এই সময়ে 
পালসাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিব্বতের নরপতি দীপদ্কর শ্রীজানকে তিব্বতে আমন্ত্রণ 



১০২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক। 

করিয়া লইয়া যাঁন। দীপঙ্কর তথায় যাইয়া বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করিয়াছিলেন। এখানে 

তিনি এক সম্প্রদায় লামার স্যট্টি করেন। দীপঙ্কর তিব্বতে মছাযান সম্প্রদায়ের প্রবর্থক। 

তিনি বু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় আনুবাদ করেন। তিব্বতে আজও দীপঙ্কর অবলোঁকি- 

তেশ্বরের অবতার বলিয়! পুজিত। | 

বিক্রমশিলা কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বলা দ্র, কিন্তু খৃষ্টায় দশম ও একাদশ 

শতাব্দীতে এই স্থান ঘে নালন্দার প্রতিদন্দী স্বরূপ দীড়াইয়াছিল, তাহার বহু প্রমাণ আছে। 

ইহার ফলে নালন্দার গৌরব ধর্ব না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহীপালের 

রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে নালন্দায় অনেক গ্রস্থের গ্রতিলিপি গ্রস্তত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। 

খুষ্টের একাদশ শতাব্দীতে মহীপাল ও স্তায়পালের রাজত্বকালে নালন্দার বিস্তামন্দিরে এন্দপ বহু 

গ্রন্থের প্রতিলিপি গ্রস্তত হয়, যাহা অগ্াপি নেপাল রাজ্যে রক্ষিত আছে। পালরাজগণ যে 

বিস্যোৎসাহী ছিলেন, ইহ তাহারই প্ররুষ্ট প্রমাণ। প্রজ্ঞাকরমতি নামে একজন বৌদ্ধ 

দার্শনিক পণ্ডিতের এই সময়ে অভ্যুদয় হইয়াছিল। একজন লিপিকার ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে এক- 

খানা সংস্কত গ্রস্থের নকল করেন। সেই প্রতিলিপিতে লিপিকার প্রজ্ঞাকরকে তাহার গুরু 

বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । ব্ছ সংখাক বৌদ্ধ পণ্ডিত এই সহয়ে তিব্বতে যাইয়া তথাকার 

পণ্তিতগণের সাহায্যে ববিধ সংস্কত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। 

সংস্কৃত ভাষার চষ্চার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে বঙ্গ ভাষারও বহু বিস্তৃতি হইয়াছিল । আমরা 

এই স্য়কে বঙ্গ ভাবায় আপিপ্তর বলিতে পারি । এই সময়ে নান। প্রকার গীত বলভাষায় 
লিখিত হইয়! মুখে মুখে দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছিল । কৃষ্ণাচার্য্যের দোহা, ডাক 

পুরুষের বচন, সহজিয়া সম্প্রদায়ের গীতাবলী এই সময়ে বহুল প্রচার হইতে আরমু হইয়া 

বর্তমান সময়ের ব্গভাষায় আদিম্তরের ইতিহান আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে । এই সময়ে 

তান্ত্রিক হিন্ুধর্শের গ্রভাব নৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই সঙ্গে স্গে লৌকিক বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত 

ভাঁবে তন্ত্রের ভৈরব ও তৈরবীর উপাসনার প্রশ্রয় দানের ফলে ভৈরব ভৈরবী, বুদ্ধ ও বোধি 

সত্তের অবতার বলিয়া বৌদ্ধ ষন্দিরে পু্দিত হইতেছিল। ইহাই জাতীয় জীবনের প্ররুত 

অধঃপতনের সময়। 

সাধারণ লোকের মধ্যে এই সময়ে যোগাভ্যাসের প্রচলন হইয়াছিল। যোগাভ্যাস দ্বারা 

এক শ্রেণীর যোগী আমাম্ষিক ত্যাগ স্বীকারে ও কণ্ট সহিষুতায় শেষ্টত্ব লাভ করিয়া "নাথ" 

এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। নাথগণকে সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। ইহাদের সংখ্যাও 

বছ পরিমাণে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই যোগী সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের এক পৃথক্ শাখা ছিল। 

আদিনাথ, মতস্যেন্রনাথ ও মীননাথ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মেই আসক্ত ছিলেন। এই সমাজের 

গৌরক্ষনাথ শিবাবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। গোরক্ষনাথ এই শ্রেণীর যোগীর সর্ব- 

প্রধান ছিলেন। গোরক্ষনাধের অপর নাম রামবজ্জ ছিল।' সাধারণ বৌদ্ধগণ তাহাকে 

স্বধর্্ত্যাগী বলিয়! ঘ্বণা। করিত। এই যোগ্রিগপ গুপ্ত সাধনার গ্রচলন করেন। এই সঙ্গে 
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পূর্বভারতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সহিত বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন হয়। পনাথ” উপাধিধারী 

যোগিগণ এখন হিন্দু সমাজে ঘৃণ্য পতিত জাঁতি বলিয়া গণা। উত্তর বঙ্গে বগুড়া জেলায় 

যে।গীভবন বলিয়! প্রাচীন একটী বৌদ্ধৰ্িহার আছে। এখানকার যোৌগিগণ কাণফাড়। যোগী 

সম্প্রদায়তৃত্ত | এই যোগী-ভবনের নিষ্ষর সম্পন্তি আছে! সেই সম্পন্তি হইতে সমস্ত দেবক্রিয়া 

সম্পন্ন হুইয়! থাকে । রঙ্গপুরের যোনী জাতির মধ্যে সন্যাশী পৃগ্গার পদ্ধতি প্রচপিত আছে । এই 

সন্লামী পূজা শিবপূজা ব! গোরক্ষনাথের,পৃজা বলিয়াই বোধ হয়। পুষার প্রধান উপকরণ গন্ধ! । 

মহীপালের মৃত্যুর পরন্তার়পাল রাজ! হুইয়াছিলেন। ন্তায়পালের নাম আমাদের দেশের 

লোকে বড় কেহ জানে না। স্থায়পাল তিব্বত 9 চীনদেশেও পরিচিত। ভ্তায়পাল সুদীর্ঘ 

কাঁল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্ব কালে দেশে শাস্তি বিরাজ করিত। স্তায়পাল 

গ্রস্থাদি সংগ্রহ করিবার জন্ত তিব্বতে অনেকগুলি পণ্ডিত পাঠাইয়াছলেন। স্তায়পালের 

রাজত্বকালে চিকিংসশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ন্তায়পালের পাকশালার অধাঙ্ষের্ 

ভরাতুষ্পুত্র চক্রপাণি দন্ত স্বীয় নামে একখানা চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করিয়! চিরস্্রণীয় হইয়ছেন। 

চক্রপাণিদত্ত মাধবনিদানের রোগের বর্ণনান্রযায়ী চিকিংসাঞ্জণালী গিথিয়া রাখিয়াছেন। 

বোধসৌকর্ধযার্থে চত্রপাণি বহুবিধ চিকিৎস] শাস্ত্রের ভাষা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 

স্ায়পাঁলের সময় শর্রক গয়াতে উচ্চ রাজপদে আসীন ছিলেন। শূদকের পুৰ বিশ্ব্ূুপ 

গয়াধামে অতি মনোহর একটী দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরগাত্রে যে প্রশন্তি 

লিখিত আছে, তাহা স্তায়পালের রাজত্বের পঞ্চদণ বর্ষে বৈস্তরাজ বজপাণি রচনা করেন। 

মহীপাল ও ন্ায়পালের রাজত্বকাল উন্নতি ও অবনতির ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ। গাঙগের ও 
কর্ণদেবের বীরত্বে তাহাদের যশঃগৌরব লুপ্ত হুইয়াছিল। সামরিক গৌরব বিলুপ্ত হওয়ায় 

দেশে শাস্তি বিধান করিতে এই নরপতিদ্য় বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। 

ন্তায়পালের পর তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজ! হন। বিগ্রহছপালের একখানি তামুশাপন 

দিনাজপুর জেলায় আমগাছী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে । এই তাত্রশাসন পাঠে জানিতে পারা 

যায়, বুদ্ধদেবের মনস্তপ্টির জন্ত বিগ্রহপাল ভূমিদান করিয়া বুদ্ধবিহারী দেবতানিচয়ের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । এই আমগাহীর তামশাসনথানি বিগ্রহপালের ত্রয়োদশ বর্ষ রাচ্হকালে 

উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই সময়ে ত্রিপুরীর কর্ণদেব উত্তরভারতের প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি 

ছিলেন। বিগ্রহ্পাল কর্ণদেবের সহিত কোনও প্রকার সংঘর্ষে উপস্থিত হন নাই। কর্ণদেখ 

বিগ্রহপালের সছিত সন্ধিহ্ত্রে আবদ্ধ হুইয়া তাহার অধানত| স্বীকার করেন। কর্ণদের 

তাহার কন্ত! যৌবনশ্রীয় সহিত বিগ্রহপালের বিবাহ দ্রেন। বিগ্রহপালের তিন পুত্র মহীপাল, 

শৃরপাল ও রামপাল। মহীপাল তাহার নানাবিধ গর্হিত কার্য দার! প্রজাপুঞ্জের বিরাগ- 

ভাজন হইয়াছিলেন। যে কারণেই হউক যষহীপাল তাহার অপর দুই ভ্রাতা রামপাল ও 

শূরপাঁলকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া-কারারুন্ধ করেন। রামপালের আত্মীয় স্বজন উভয় ভ্রাতাকে 

কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। 
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উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত নামে এক প্রবল পরাক্রাস্ত জাতি ছিল। মহীপালের সময় দিষ্যক ও 

রুদ্রক নামে দুই ভ্রাতা কৈবর্তগণের নেতা! বা রাজা! ছিলেন। সাধারণ প্রজাপুঞ্জ পালরাজ 

গ্রুতি বিদোহভাবাঁপন্ন দেখিয় দ্বিব্যক কৈবর্ত জাতিকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণ। 

করে। রুদ্রকপুত্র ভীম কৈবর্ত জাতির অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলে এই বিদ্রোহুবহ্ি দাবা. 

নলের মত প্রজলিত হুইয়া উঠে। কৈনর্তগণের প্রতি অমান্থষিক অভ্যাচারই এই বিদ্রোহের 

মূল কারণ বলিতে হইবে । রাজা মহীপাল বিদ্রোহীগণকে দমন করিতে বন্ধপরিকর হইলে 
রাঁজমন্ত্রীগণ তাহাকে এই অভিযান হইতে নিরস্ত হইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

মহীপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত না! করিয়া! তড়িং গতিতে অসংখ্য অশিক্ষিত সৈন্ত সংগ্রহ 

করিয়। কৈবর্তগণের সমুখীন হন। সুশিক্ষিত কৈবর্তরাজসৈস্তের সমক্ষে এই অশিক্ষিত, যুদ্ধকার্ধে 

অনভিজ্ঞ সৈম্ভ কতক্ষণ টিকিতে পারে। যুদ্ধারস্তেই পালরাজনৈন্ত ছত্রতঙ্গ হইয়া! ইতস্তত: 

পলাইতে থাকে । রাজ মহীপাল পালগ্রৌরব রক্ষা ক্লুরিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া- 

ছিলেন, অবশেষে দন্মুখ যুদ্ধে হত হন। এইরূপে কিছু দিনের নিমিত্ত উত্তরবঙ্গে পালরান্- 
লক্্মী কৈবর্তপতির অস্কগত হন। কৈবর্তগণ এই যুদ্ধের পর উত্তরবঙ্গ বা সমগ্র বারেশ্ভৃমির 
একাধিপত্য লাঁভ করে এবং কৈবর্তরাজ পালরাজধানীর অদুয়ে আপনার রাজধানী স্থাপন 

করেন। দিমাজপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর থানার দক্ষিণে রাজিবপুর নামে এক গ্রাষ 

আছে। এই গ্রামে বাগগড় বা বাঁণনগর নামে এক প্রাচীন ত্বগ্নন্তপআছে। এখান হইতে 

দিনীজপুর রাজবাড়ীতে একটি প্রন্তরস্তস্ত আনীত হইয়াছে । সেই প্রন্তরত্তস্তের গান্ডে 

লিখিত গ্লোকাবলী পাঠ করিয়া বারেন্্র অঙ্থসন্ধানসমিতি এইটি কৈবর্তরাজগণের কীর্তি 

বলিয়! অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্থান গৌড়ের রাজপথে অবস্থিত। গৌড় হইতে 

নিকট না হইলেও একদিনে যাঁতামাত করিতে পার! যায়। শিবমন্দিরের এক ্তম্তগাত্রে 

'কান্থোজাম্বয় কর্তৃক নির্মিত এই কথ! আছে। 
মহীপালের দ্িনাজপুর-তাত্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, শুরপাল মহীপালের 

পর রাজ্যলাত করেন। রাঁমচরিতে ইহার কোনও উল্লেখ নাই। শুরপালের রাজত্বের 

ছুইথান! খোদিত লিপি পাওয়! গিয়াছে । শুরপালের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে পুর্ণদাস নামক 

একজন বৌদ্ধ শ্রমণ উদন্দপুরী নামক স্থানে বুদ্ধমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। 

রাজ্যন্র্ট শুরপাল ও তাহার পুত্র সমগ্র পালরাজ্য পরিভ্রমণ করেন। পাল-সাম্রাজ্যের 

সমুদায় সামন্ত রাজগণকে একত্র করিয়া রামপাল রাজপুরী রক্ষক রাষ্ট্রকুটবংশীয় শিববজ্পকে 

বারেন্দ্রভূমি জয় করিবার জন্ত নিযুক্ত করেন। শিবব্্র বারেন্্রবাসী ব্রাদ্দণ ও অন্তান্ত জাতিকে 

বলিয়! দিয়াছিলেন, এই অভিযানে কাহারও কোনও সম্পত্তির হানি হইবে না। চতুঙ্গশ 
সামস্তরাজের সহিত সেনাপতি শিববজু বারেন্দ্রতৃম্যধিকারী টৈবর্তরাজ তীৰকে আক্রমণ 
করেন। রাষ্রকূট রাজকুমার মছামাগুলিক কহু,র এই বিজয় অভিযানের সর্বাপ্রধান সহায় 

ছিলেন। রামপালের মাতুল মহুনের পুত্র ও ভ্রাতুদ্পুম এই ছই সেনাপতি তাহার লুগ্ত 
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রাজ্যোন্ধারের প্রধান সার হন। সামস্তরাজগণ মাপন আপন সৈন্ত সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে 
উপনীত হইয়া নৌকাযোগে গঞ্গ। পার হইম়! একবারে কৈবর্মরালের রাজধানা আক্রমণ 
করেন। উভয় পক্ষে ঘোরযুদ্ধের পর কৈবর্তরাঁজ ভীম পরাজিত ও বন্দী হন। বিজয়ী 

সৈন্ত মহোল্লাসে কৈবর্ত'রাজধানীর ধ্বংন সাধন করেন। পরাজিত ভীমকে রক্ষার ভার 

ভিন্তপালের উপর অর্পিত হুয়। ভিন্তপাল ভীমকে রাজসম্মানে রক্ষা! করিয়াছিলেন । পরাজিত 

শত্রর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার ক্ষত্রিয়যুদ্ধনীতিতে পাপ বলিয়া অভিহিত হইত। ভীমের 

পরাজয় ও বন্দী হইবার পর ঠকবর্তরাজবন্ধু হরি কতাবশি্ট কৈবর্ত পৈম্ত একত্রিত করিস! 

রামপালকে আক্রমণ করে । উভয় পক্ষে অতঃপর জীবন-মরণের সমর উপস্থিত হইল। এই 

যুদ্ধে পরাজিত হইলে বঙ্গ হইতে সমুলে উৎপাটিত হুইয়! বঙ্গের কোনও নিভৃত প্রান্তে রাজা 

ভিনয় শেষ করিতে হইবে জানিয়৷ পালরাজ এই যুদ্ধে সামাক্ের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া- 

ছিলেন। রামপালপুত্র কৃমারপাল স্বয়ং সৈন্ত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। অপর পক্ষে 

কৈবর্তজাতির অধিনায়ক হরি কৈবর্তজাতির প্রাধান্তরক্ষা ও জাতীয় গৌরবের উদ্ধার 

সাধনে বদ্ধপরিকর হন। কয়েকদিন পর্যন্ত ঘোর যুদ্ধ চলিয়াছিল। কুমারপালের 

ছঃসাহুসিকতায় ভাগালক্ী তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। যুদ্ধে কৈবর্তসৈম্ত পরাজিত হইয়! 

পলায়ন করে। হরি বন্দী হয়। অণস্তর বধাতভৃমিতে হরি ও ভামের মস্তক ছেদন কর! 

হয়। কৈবর্তের রাজ্য-পিপাসার এখানেই শান্তি হইয়াছিল, ইহার পর উত্তরণঙ্গে 
কৈবর্ত জাতির অভয় হয়নাই। কৈবর্ভগণ বলেন যে, তাহারা মাহিষ্য। ক্ষা্রয় পিত! 
ও বৈশ্তা মাতা হইতে তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে। উত্তর বঙ্গে ভীমের নাম এখনও লোপ 

পায় নাই। বগুড়। জেলার মহাস্থানগড় হইতে একটা বিরাট জাগাল থান! শিবগঞ্জ, 

গোবিন্দগঞ্জ, মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ হুইয়া করতোরাতীরবন্তী খোলাহাটা পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। 

ইহা এখনও দশছাত প্রস্থ ও চারিহাত উচ্চ হইবে। ইহার মাটী মাত্র এক দিক্ হইতে কাটা 

হইয়াছে। স্থানে স্থানে এখনও ইহার থাতে জল থাকে । এই জাঙ্গাল আত্মরক্ষার জন্থই 

প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়! বোধ হর । সাধারণ লোকে এই জাঙ্গালকে মহাভারতের ভীমের 

কীর্তি বলিয়া “ভীমের জাঙ্গাল” নাম দিয়াছে। লোকে কৈবর্তরাজজ ভীমকে ভুলিয়! 

গিয়াছে । উত্তরবঙ্গের একজন পরাক্রান্ত নরপতির স্মৃতি এখন একটা জাঙ্গালে রক্ষ! 

করিতেছে। 

এই প্রকারে কৈবর্বগপ হইতে লুপ্ুরাজা উদ্ধার হইলে রামপাল রামাবতী নাষে একটা 

নগর প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গা ও করতোয়া নদীর সঙ্গমন্থলে বারেন্ভূমিতে এই নগরীর 

অবস্থান ছিল। শ্রীহট্রের রাজা চন্দ্রেন্বর ও মোক্ষেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া! এই 

নগরীর পত্তন হয় । এই নগরীতে অবলোকিতেশ্বর বৃদ্ধসূর্তির স্থাপন! হইয়াছিল। এখানে কেহ 

কোনও প্রানী হত্যা করিতে পারিত না। ইহার নিকটই অপুন্র্ভব নামে এক তীর্থ ছিল। 

বৌদ্ধতিক্ষু শ্রমণ এবং ব্রাঙ্মণগণ দ্বারা এই নগর অধ্যুষিত হইয়াছিল | বহুবিধ হিন্দু দেবদেবীর 
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মন্দিরে নগরীর শোৌভাবর্ধন করিয়াছিল। রামপাল নামে ঢাকা জেলায় এক গ্রাম আছে। 

পূর্ববঙ্গ বাসীর! বলেন, ব্রাঙ্গণ কারম্থগণ প্রথম এখানে আগমন করেন। এই গ্রাম রামপাল 

প্রতিঠিত তাহার কোনও গ্রমাণ নাই। এখানে ত্রয়োদশ শতাব্বীতে বল্লালসেন নামে 

এক রাজ! রাজত্ব করিতেন। বৈদ্যকুলপঞ্রিকাঁয় এই বল্লালসেনের সময় নির্ণয় করা আছে। 

রাঞ্জা রামপাল উৎকল জয় করিয়া! নাগব'শীয় রলাজগণকে করদ করিয়াছিলেন। দক্ষিণে 

কলি পর্য্যস্ত রামপালের রাজা বিস্তৃত ছিল। রামপালের অপর সেনাপতি ময়না কামরূপ 

জয় করিয়াছিলেন। 

রামপাল কবি ও পণ্ডিতগণের সন্মান করিতেন। তীঁহার সভায় অনেক কবি ও পণ্ডিত 

ছিলেন । রামপালের মন্ত্রীর নাম বোধিদেব ছিল। এই বোধিদেব যোগদেবের পুত্র। 
ইহারা পালরাজগণের বংশানুক্রমে মন্ত্রিত্ব করিয় আসিতেছিলেন। রামপালের সন্ধি- 

বিগ্রহিক গ্রজাঁপতি নন্দী ছিলেন। এই প্রঞ্জাপত্ির পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী রাম5রিতের কবি, 

নুতরাং তাহার কাব্যের এ্রতিহাপিক মুল্য আছে। সন্ধ্যাকর নন্দী বারেন্ত্ বরাঙ্ষণ ছিলেন। 
ফায়স্থেরা বলেন, তিনি জাহিতে কায়মন্থ। 

কবি ভড্রেশ্বর রামপালের রাজবৈদ্ভত ছিলেন। ভদেশ্বরের পিতামহ দেবগণ রাজা 

গোবিন্দচন্ত্রের রাঁজ-বৈগ্ক ছিলেন। ভদ্রেশ্বরের পুর স্থুরেশ্বর রাজা! ভীমের সভ। হইতে 

উদ্ভিদ বিষয়ে একখানি নির্ঘ্ট পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই ভীম পরী রাজ্যের রাজ। 

ছিলেন। 

রামপাল স্বকীয় রাজাভার তাচার পুন্র রাজ্যপালের প্রতি অর্পণ করিয়া স্বয়ং রামাবতীতে 

বাস করিতেছিলেন। রাজ্যপাল বিচক্ষণতা ও সুকৌশলে রাজা শাসন করিতেছিলেন। 

তাহার শাসনগ্রণালীতে সকলেই সন্তু ছিল। মুঙ্গের বাসকালে রামপাল তাহার বন্ধু 

মহুনের মৃত্াসংবাদ প্রাপ্ত হন। এই সংবাদে শোকাভিভূত হুইয়৷ রামপাল দেকত্যাগের 
সংকল্প করেন। ব্রাঙ্গণদিগকে অসংখ্য ধনরত্ব দানপুর্ধবক গঙ্গাগর্ডে নিমজ্জিত হইকা! তিনি 

আত্মহতা। করেন। রামপালের মৃতার পর শক্রগণ উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্ত কুমারপালের 

বীরত্বে সকলেই শীস্তভাব ধারণ করে। 

চারিদিকের সামস্তরাজগণ বিদোহ ঘোষণা করিলে কুমারপালের মন্ত্রী বৈস্তদেব অলাধারণ 

কৃতিত্বের সহিত বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। পালরাজগণের নৌ-বাহিনী ছিল। উত্তরবঙ্গ 

কেধল কুমারপালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় নাই। নৌ-শক্তিবলে বৈদ্যদ্দেব বিস্রোহী- 
গণকে পরাজয় করেন। সাম্রাজোর ঝ্ন্তান্ত গ্রদেশে শাস্তি স্থাপিত হইলে কুমারপাল 

বৈদ্দেবকে পুরস্কত করেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, কামরূপাধিপতি স্বাধীন 
হইবার বাসনা করিয়াছেন। এই সংবাদে উৎসবাদি স্থগিত হইল, বৈস্তদেব কামরূপ বশে 
আনিতে প্রেরিত হইলেন। তিগ্মদেব এই সময়ে কামরূপের" রাজা ছিলেন। রবে 
সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিগ্মদেব রাজ্যতরষ্ট হন। 
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কামরূপ বিজয়ের কিছুকাল পরে কুমারপালের মৃত্যু হয়। তৃতীয় গোপাল পিতৃ- 

সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কিছুকাল রাজত্বের পর মৃত্ুমুে পতিত হুন। অবশেষে 

রামপালের দ্বিতীয় পুত্র মদনপাল রাজা হন। গোপালদেবের অকাল মৃতাতে পালসাত্রাঙ্য 

শক্তিহীন হুইয়াছিল। মদনপালদেব পালসামাজ্োর মহিমা রক্ষার নিমিত্ত কানৌজরাজ 
চন্ত্রদেবের সহিত সন্ধিহ্তত্রে আবদ্ধ হন। এই সময়ে বলবীরগণ কানৌজবাজের সাহাব্যার্থে 

চন্ত্রদেবের শক্রর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া যমুনার তীরে ভীষণ সমরের অভিনয় করিয়!- 

ছিলেন। চন্দ্রদেবের যে সকল খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা 

বায়, ১৯৯ হইতে ১১০৪ থৃষ্টাব্ব পধ্যস্ত চন্দাদেব রাজহ করিসাছিলেন। একখানি 

খোদিত লিপি তাহার রাজত্বের চতুর্দশ বৎসরে খোদিত হইয়াছিল বাঁলয়! লেখ! আছে। 

মদনপালদেবের একখানি তাঅশামন পাওয়া গিয়াছে। শাসনখানি দ্বার! রাজ। মদন. 

পাল রামাবতী জরঙ্বন্ধাবার হইতে তাহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে বটেশ্বরস্বামী নামক একজন 

বারেন্ত্ ব্রাঙ্মণকে পৌগু.বর্ধন তুক্তিতে ভূমি দান করিয়াছেন। বটেশ্বর ন্বামী মদনপালদেবের 

গ্রধ।ন মহ্ষী চিত্রমালিকাকে সমগ্র মহাভারত পাঠ কণিয়া শুনাইয়াছিলেন। দক্ষিণা” 

স্বরূপ বটেশ্বর ভূমি লাভ করেন। মদনপালের আর একখানি তাত্রশাসন জয়নগরে পাওয়। 

গিয়াছে, এই জয়নগর লক্ষমীসরাই রেলট্েষণের নিকট । শাসনখানির তারিখ লইন্ন! গোলযোগ 

আছে। কেহ ১৪ কেহ বা ১৯ বর্ষ রাজত্বকালে ইহা উৎকার্ণ হুহয়াছিল বালয়৷ পিদ্ধাস্ত 

করিয়াছেন। মদনপালের রাজ্য বিহার পর্যান্ত বি9্ভৃত ছিল, এই শাসনখানি হইতে তাহ। 

গ্রমাপিত হইতেছে। মদনপালের রাজত্বের ১৪শ বর্ষ ১১১৯ খৃষ্ঠটাকে। এই সনেই লক্ষষণসেন।ক 

আর্ত হয়। এই লক্ষমণা এখনও মিথিলার প্রচলিত আছে। আশ্চর্ষোর বিষয় এই যে, 

পালরাজগণের কোনও তাআ্রশানন রাঢ়দেশে ( আধুনিক বদ্ধমান বিভাগে ) পাওয়া যায় নাই। 

পালরাজ-তালিকার মধ্যে মহেন্দ্রপাল ও গোবিন্দপালদেবের নাম পাওয়া! যায়। কিন্তু 

পালরাঞজগণের সহিত ইহার্দের সম্থন্ধ কি ছিল তাহ! জানিবার উপায় নাই। কেবল 

নাষের শেষে পাল শব্দ দেখিয়া তীহাদিগকে এক বংশের লোক বলিলে ঠিক হয় না। 

মহেক্রপালের ছুইখানি তাস্রশান পাওয়া গিয়াছে । হুইখানিই গয়না ও তাহার নিকটবর্তা 

স্থানে পাওয়া গিয়াছে । শাসনগুলি মহেত্দরপালের অষ্টম বর্ষ ও উনবিংশ বর্ষ রাজত্বকালে 

উৎকীর্দণ হুইয়াছিল। গয়াধামে গদাধরের মন্দিরগাত্রে গোবিন্দপালের একখান। প্রস্তরলিপি 
আছে। এই লিপিখানি ১১৭৫ খষ্টাকবে খোদিত। উক্ত লিপি পাঠে জানা বায় যে, 

গোবিশ্বপাল ইহার ১৪শ বর্ষ পূর্বে রাদাত্রট হইফাছিলিন। তাহা হইলে বলিতে হইবে 
১১৬১ খৃ্াঝে পালরাজস্থের বিলোপ সাধন হইয়াছিল। নেপালের কতকগুলি হম্তলিখিত 

গ্রন্থে ৩+৩৮।৩৯ বর্ষ গোবিন্দপালের বিনষ্ট রাঞ্যে লিখিত হইয়াছে বপিয়। লিখিত আছে। 

এই সময়ের সহিত বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয় বিচার করিলে অলীক উপঞ্জাস বণিয়া 
গ্রষাণিত হইবে । 



১০৮ রঙ্গপুর-মাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক! 

মদনপাঁলদেবের একখানা তাত্রশাসনে দেখ যায় তীরাতৃক্তি প্রদেশে ( মিথিল! ) তিনি 
ভূমিদান করিয়াছেন। মিথিলা তাহার পর হুইতে পালরাজগণের হম্তচ্যুত হুইয়াছিল। 
চেদী সম্রাটের উত্থানের সহিত গাঙ্গের ও কর্ণদেব মিথিলা জয় করিয়া চেদীরাজ্যতুক্ত 
করিয়াছিলেন । কর্ণাটরাজ চেদীরাজকে সাহাষ্য করায় মিথিলা! কর্ণাটরাঞ্জকে অর্পণ করা 

হয়। নান্তদেব কর্ণাটের প্রথম তভৃপতি | নাগ্ভদেবের বংশধরেরা শান্তির সহিত মিথিলায় 

রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাঁহারা কখন পলরাজগণকে কর দিতেন, কখন বা চেরদীর!জকে 

কর দ্রিতেন। ১৩২৫ খুষ্টাব্বে মিথিলার হরিমিংহকে দিল্লীর সম্রাট গয়াসউদ্দীন্ টগলকের 

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিস জয়লাভ করিতে দেখ। যার়। কবিশেখরাচার্ধ্য বতীস্বর 

এই ঘটন। উপলক্ষ করিয়া *্ধূর্ত সঙ্গম” নামে একখানা নাটক রচন! করেন। হরিসিংহ 

নেপাল আক্রমণ করেন। হুরিসিংহের বংশধরেরা এই অবধি ১৪** থুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত নেপালের 

সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। এই ব'শের একজন নরপতির সহিত নেপাল 

রাজকুমারীর বিবাছ হইলে উত্তরাধিকারস্থত্রে তিনি নেপালের রাজ! হন ও নেপালে বাইয়৷ 

বসবাস করায় মিথিলা তাহাদের হশ্ুচাত হয়। কামেশ নামে জনৈক ব্রাঙ্গণ এই সময়ে 
মিথিলা! আপনার বশে আনিয়া মিথিলায় রাজা হন। মিথিলার রাজগণ সংস্কৃত সাহিত্োর 

উৎসাহ দ্িতেন। মিথিলার সহিত শিক্ষা! সম্বন্ধে বাঙ্গালার এক অভিন্ন সম্বন্ধ আছে। 

মান্তদেব হইতে আর্ত করিয়। বর্তমান কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গাগ! সাহিত্যের একখানি ধারা- 

বাছিক ইতিহাস রচনা কর! খাইতে পারে। বঙ্গে সেনরাজ্গণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
পালরাজগণ ক্রমশঃ বিহারে আপিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দপালের সঙ্গে সঙ্গে 

পাল-গৌরব-রবি অন্তমিত হইয়াছে । কবি সন্ধ্যাকর নন্দী এই রামচরিত কাব্যে আমাদের 

প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উপাদান রাখিয়া গিক্লাছেন। এখন কর্মীর হস্ত 

পড়িলেই এই পকল উপাদান ইতিহাস আকার ধারণ করিয়! বাঙ্গালার অতীত গৌরৰ 

গ্রকাশ করিতে পারে। 

শকালীকাস্ত বিশ্বাস। 



পদ্মাপুরীণের কবি 

নারাযণদেবের বংশতত্ব। 

নারায়ণদেবের কাহিনী আলোচনায় ক্রমশঃ রহস্যময় ও জটিল হয়া উঠিতেছে। বিস্তৃত 

বিবরণ দুরে থাকুক, প্রাচীন কবিদের জীবনের সাধারণ বিবরণও বহুকষ্টে খুজিয়! পাওয়া যায় 

মা। সমন আ্োতের গতিতে সাহিত্যের ও জীবনের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন হুইয়া দঈীড়ার়। প্রাচীন 

কবি জগংকে কেবল অনাবিল সৌন্দধ্য উপহার দিয়! আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। 

প্রাচীন সমাজে বোধ হয় কবিদের লুক্তাইবার স্থান ছিল; তাই ঠাহাদিগকে সহজে খুজিয়া 

বাহির করিতে পারা বায় না। সমাজের কোন্স্তরে কবির জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হুইয়া 

কবিকে গঠন করিয়াছিল, আর কর্বির জীবন ও সমাজে পরস্পর কি মাদান প্রদান চলিয়ান্ছিল, 

আর কাব্য নির্মাণেই বা ইহাদের সহায়তা কি পরিমাণে উপযোগী হইয়াছিল, প্রাচীন কবিদের 

জীবন হইতে আমরা! এসব তথ্য সহঞ্ষে উপলব্ধি করিতে পারি ন1। 

প্রাচীন কাব্যের লক্ষ্য ছিল অন্তমু্খী, আনন্দে তাহার উৎপত্তি, ভাবে তাহার স্থিতি, 

প্রকাশে তাহার বিকাশ। এই কারণেই বোধ হয় প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যে আমর! এক 

একখানি কাব্যের বু অনুকরণ দেখিতে পাই। এই কারণেই বোধ হয়, মৌ!লক গ্রন্থকার 

ও পরবত্তী গ্রন্থকার ব| কবিদের মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ নির্ণয় কর! হুদ্ধহ হুইয়! দাড়ায় । “অনুকরণ? 

বলিলে বোধ হয় ঠিক বল! হয় না। মন্থকরণের* মত, অথচ অন্করণ নহে, এবম্িধ একটা 

চেষ্টা, (বাহাকে আমরা সদৃশ চেষ্টা বলিতে পানি) প্রাচীন বাঙ্গাণা কবিদ্দিগকে একপ্রকার 

একাধিক গ্রন্থরচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল । এক এক যুগে এফ একটা ভাবলহরী আসিয়। 

সমা্কে নবতভাবে ম্পন্দিত করে, আর সেই স্পন্দন কবির হদয়-বাপায় আঘাত করিয়া নব 

নব গীত-লহ্রীর সৃষ্টি করে। আধার ভেদে স্পন্দন-ক্রয়ার ফলের তারতম্য হয়। সেই 

তারতম্যান্ুসারে এক মূলপ্রস্থত নব নব কাব্যের স্ষ্টি। মঙগপ-চণ্ডীর গীতি, মনসাদেবীর 

গীতি, বিভান্ুন্বরের উপাখ্যান, ভাষ। রামারণ প্রস্ৃতির একাধিক কবি ও কাব্য প্রাচীন বঙ্গীয় 

সাহিত্যে ও সমাজে আদ্ৃত হইয়াছে । 
“্ব্জভাষ! ও সাহিতে” শ্রাবুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন মহাশয় বলেন, “আমরা কাণা হরিদত্ত, 

মারায়ণদেব, বিঅরগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একুনে ৩১টি মনসাদেবীর গীতি লেখক 

পাইয়াছি।” প্রাহ্ট জেলার শ্রীবুক্ত রজনীরঞ্জন দেব মহাশয় বলেন বে, তাহার স্বকীয় গবেষণার 

ফলে, তিনি এক গ্রহ জেলার়ই নাকি ২২ বাইশ জনেরও অধিক মনসাদেৰীর গীতিলেখক 

বা পল্লাপুয়াণেয় কবির অনুসন্ধান পাঁইয়াছেন। তখচ আমরা এই সমভ্ত কবির জীবনের 
কাহিনী তাহাদের গ্রস্থযধ্যে পাই না। অনেক স্থলে অতি সংক্ষেপে কবির বংশপরিচয়স্থচক 

থে ক্ষরেকটি পংক্তি পাই, তাহাতে:ও. আমর! কবিকে ঠিক ধরিয়া! উঞ্জিতে পানি না। কৃৰি 



১১০ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

কোন লময়ের লোক ছিলেন, কখন তাহার জন্ম ও গ্রস্থরচনা হইয়াছিল, বংশপরিচয় ব৷ 

জন্মস্থান-পরিচয়, এই সকল তথ্য অনেক কাব্য হুঠতেই সংগ্রহ কর! যায় না। পদ্মাপুরাণের 
লোকপ্রির প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালীতে এখনও বাঙগালার অনেক স্থান মুগ্ধ। 

মনসামঙ্গলের কথ! প্রাচীন বঙ্গীয় সমাজের ভয় ও বিল্ময়ের, প্রেম ও প্রীতির, ভক্তি ও সরলতার 

শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেই মনসামগলের কাহিনী নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় চিক্সিত হুইয়া বঙীয় 
সমাঙ্জের পুণ।চিন্র প্রদর্শন করিতেছে। (কাহার ন। জানিতে ইচ্ছা হয় প্রকৃতির কোন 

নিভৃত অন্তরালে নিপুণ চিত্রকর জন্ম গ্রহণ করিয়। স্বকীয় জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া- 

ছিলেন? কাব্যের সছিত কবির জীবনের আতান না পাইলে কাব্যকে সম্পূর্ণরূপে জানা 

গেল না। যাহার লেখনী হইতে আনন্দধারা ক্ষরিত হুইয়। অনুন চারিশত বংসর বাঙ্জালার 
গার্থহা ও ধর্মশীবনের রস সঞ্চার করিয়াছিল, সেই কবির সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে 

কাহার না আকাজ্ষ। হয়? কিন্ত হুঃখের বিষয় কাবজীবনের আমর1 বিশেষ কিছু জানি ন!। 
প্রাচীন বিভিন্ন হস্ত লিখিত পুথির সাহায্যে ষে সমস্ত পরিচয়সচক ভণিতা আমর! দেখিতে 

পাই, তাহাও পরস্পর এত বিভিন্ন যে, পার্বত্য নদীর উৎসের অনুসন্ধানের স্তায়, সত্যানুসন্ধানে 

অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হয়। পথ হুর্গম হইলেও উৎস খুঁজিতে যে কৌতুছুল হয় 

তা! বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না। দেই কৌতৃহুলের বশবর্তী হইয়াই, স্থুকবি 
মারায়ণদেবের জীবনের ছু'একটি কথ। বলিবার চেষ্টা করিব। 

বর্তমান প্রবন্ধে নারায়ণদেবের বংশতত্তবের কথবিৎৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। 

নারায়ণ জাতিতে শূদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নাই। তবে কোন শ্রেণীর শৃড্র, তাহা লইয়া 

মততেদ পরিলক্ষিত হয়। এই সম্বন্ধে নানারূপ উক্তি পদ্মাপুরাণের প্রচলিত হুত্তপিপি সমূহে 

দুষ্ট হয়) যখ।,_ 
(ক) জন্ম নবীন শৃদ্র কারস্থের ধর। 

(খ) শূদ্রকুলে জন্ম মোর সদা কাহেম্তের ঘর। 

(গ) জন্ম লতিল৷ শূদ্র কাযস্থের খর। 

(থ) .*. * সুজ কায়েন্তের ঘর। 

(গ) শুদ্রকূলে জম্ম ঘোর সংকারস্থের ঘর। 

(6) ৮১, "ক্ষ কাযস্থের ঘর। 

(ছ) ক্ষত্রকুলে জন্ম সংকারস্থের খর। 

ধখন নারায়ণদেবের ্বহ্ম্ত লিখিত পপ্নাপুয়াণ পাওয়। খায় না, তখন মূলের কোন্ পাঁঠটি 
বিক্কত হই! লিপিকর গ্রমাদে ভিন্ন তিন রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহ! স্থির কর! কঠিন। 

(ক) ও (গ) এই উভয়ে এরক্য দেখা যায়। শৃড্রকারস্থের ধর, ইহাতে কি বুঝার ? 
কায়ন্থ অবস্ত ব্রাহ্মণেতর বর্ণান্তর্গত, সন্দেহ নাই। শৃদ্র কারস্থ, সৎকাযম্থ, ক্ষত্রকারস্থ এই 

ঝিম প্রকার বিভিন্ন পাঠকি এক অর্থই শুতিত করিতেছে, ইহাই আবাদের জাংলাভা। 
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শৃত্র কায়ন্থ দ্বার! এই বুঝায় যে কবি নীচ জাতীয় শৃদ্র ছিলেন না; তিনি যে শূদ্র সমাজে 

জনুগ্রহণ কগিয়াছিলেন, তাহা কায়স্থ সমাজেরই অঙ্গীতৃত। পরস্ত, সন্রাস্ত কায়স্থ বংশী 
ছিলেন না, ইহাই বোধ ছয় বলিবার অভিপ্রায়। (ক) চিহ্নিত অংশে, “জন্ম নবীন শূত্র 

কায়স্থের ঘর”, পাঠে একটু গোল বাধায়। "নৰীন* এই পদ বিশেষণ নহে। আমাদের 

অন্রমান হয়ঃ "লভিল* এই ক্রিয়া পদটি বিকৃত হইয়া ক্রমশঃ লভ্ভিল, নবিন কইয়া পরে, 

“নবীন” ত্বে পরিণত হইয়াছে । অনেক প্রাচীন হস্তপিপিতে দেখ! যাঁ,__ 

প্বথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দূষণং । 

ভীমন্তাপি রণে ভঙ্গ; মুনীনাঞ্চ মতিত্রমঃ ॥” 

(আমরাও “ষথাদৃষ্ইং তথ! লিখিতং* )। ব্যাকরণাদি ভ্রম থাকিলে, সুধী পাঠক মহাশয় 

সংশোধন করিয়া লইবেন। মুদ্রীষস্ত্রপীড়িত এই বাঙ্গাল দেশে প'চ পাতার একখানি বন্ধি 

ছাঁপিলে যখন দুই পাত শুদ্ধপত্রে বাজে খরচ করিতে হয়, তখন প্রাচীন পুথির অন্লিপিতে 

বে লিপিকর প্রমাঙ্দ থাকিবে, তাহাতে আর আশ্র্যয কি/!€ছ চিহ্নিত অংশ (ও) ও (5) 

অংশের অপুর্ব নিশ্রণ। 

(খ) *শৃদ্রকূলে জন্মমোর সদ1 কাহেম্তের ঘর ।” ৮এই পাঠ, আমাদের বোধ হুর, (৪) 

চিহ্নিত পাঠের (সৎকায়স্থের ) বিকারমাত্র। অনেক সময়ে, লিপিকরের অবণ প্রমাদে বা 

পাঠকের উচ্চারণপ্রমাদে লিপিপ্রমাদ হয়। / প্রাচীনকালে :,সকল পুথিই লেখক দ্বচক্ষে 

দেখিয়া লিখিতেন এমত বোধ হয় না; একজন পাঁঠ করিয়া! যাইতেন, আর একজন লিখিয়! 

ধাইতেন। এই লিপিকর প্রমাদ গ্রাহ্ না হইলেও, “সদা কাহেস্তের ঘর” ইহার একটা 

অর্থ কর! যাঁয়। কবি বলিতেছেন যে, তিনি জাতিতে শূদ্র, কিন্তু শিজে কার়স্থ-বংশোস্তব ; 

এবং সম্বন্ধাদি সর্বদাই কায়গ্থের ঘরে হইত) এই প্রকার ব্যাখ্যা ও নিতাস্ত অসঙ্গত বোধ 

হয় না। (৬) চিহিত অংশে “সৎকায়স্থ* পদটি সন্তাস্ত কায়স্থকেই বুঝাইতেছে। এই 

বিষয়ে রঙ্গপুরের প্রীধুক্ত কালীকাস্ত বিশ্বাম মহাশয় ভিন্ন মতাৰধস্বী। নিয়ে তাহার একখানি 

পত্র হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধত হইল )--“নারায়ণের “দেব উপাধি থাকায় বোধ হয় তিনি 

মৌলিক কাযস্থ ছিলেন। কিন্তু আজ পর্যান্ত আমর! কোন কারন্থকে “সচ্ছুত্র বলির! পরিচয় 

দিতে গুনি নাই। বরিশাল জেলায় “সচ্ছ,দ্র বলিয়া একজাতি হিন্দু আছে, তাহারা "খাননাষাণ্র 

কার্ধা করে, নৌকাও বাহিয়! থাকে । তাহাদের সহিত ফারস্থের কোন সম্বন্ধ নাই। সম্ভবতঃ 

নারারণদেব এ 'সচ্ছূদর শ্রেণীর লোক হুইবেন।” 

(ঘ) এবং ( ) চিকিত অংশে যথাক্রমে “মুত্রকারস্থ* ও পক্ষত্রকারস্থ* পাঠ দৃষ্টি হ়। 

“সুত্রকাঁয়স্থ” নাষে কোন কিছু নাই । কাজে কাজেই ইহা যে প্পিকর প্রমাদের একটি 

দৃষ্টান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই । পক্ষত্র” শব্দটি বিকৃত হইয় কি “নত্র” আঁকার ধারণ করিয়াছে, 
ন1 “শুভ্র” শবটি “হুড” হইয়। “হুক পরিণত হইয়াছে, ইহাই বিবেচায। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 

উদ্েশচজ্র বিভারত্ব ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মন্ভুমদার মহাশয় বলেন যে, “ক্ষএকায়ন্থ” ভ্রষে 



১১২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : 

“সুর কায়স্থ* হইয়ছে। কেদার বাবুর নিকট যে তিনখান! অতি প্রাচীন পদ্মাপুরাঁণ আছে, 
তাহাতেও “ক্ষত্রকায়্” লেখা । আমাদেব ধারণ। অন্তরূপ। আমাদের বিশ্বাস, “শু কায়স্থ*্ই 

ভ্রমে “সুত্র কায়স্থ” হইয়াছে । ইহাই শ্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কেন না, প্রাচীন হস্ত 

লিপিতে €( এমন কি বর্তমান সময়ে টানা হাতের লেখাঁয়ও ) *ত্র* এবং “দ্র” এতে বিশেষ 

পার্থকা দৃ্ট হয় না । কাঁজেই “ষথাদৃষ্টং তথা লিখিতং” লিপিকরের ভ্রমেই “হুর “সুত্রঃ 

হুইৰার সম্তাবন1।| “ক্ষত্রকারস্থ* হইলে কোন গোলযোগই থাকে না। আধাদের কারন 
জাতি যে ক্কত্রিয় তাহাতে অণুষাত্র সন্দেহ নাই। তবে কথাট! হইতেছে এই যে “ক্ষত্রকায়স্থ* 

ও *শূদ্রকায়স্থ* এক কিনা । “ক্ষত্রকায়স্থ* এই প্রকার পাঠ প্রাচীন হম্তলিথিত পুথিতেও 

দেখিতে পাওয়া ায়। যাহার আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ, কারস্থদ্িগের ভিতরে তাহারাই “ক্ষত্র- 

কায়স্থ” সংভ্ঞাভাক। আর যাহারা সমাজের নিয়ন্তরের সাধারণ কাযস্থ শ্রেণীর আন্তর্গত, 

তাছারাই "শূদ্রকায়স্থ৮ । মৌদ্গল্য গোক্রজ নারায়ণদেব কাযস্থ শ্রেণীর কোন স্তরের অস্তর্গত 
ছিলেন, এই পুর্ব্ব পক্ষের স্মীমাংসা হইয়াছে কি না সনেহ। আমাদের দ্বারাও তাহ 

বোধ করি হবে না। নারায়ণের জীবনের কাহিনী অনেকটা কুজঝটিকাবৃত। গ্রন্থমধ্যেও 

কৰি স্বীয় জন্মস্থান প্রভৃতির বিশেষ পরিচয় রাখিয়া যান নাই। ম্ুতরাং অনুমানের সাহায্যে 

অনেকট। ধরিয়া! লইতে হয়। সন্তাস্ত-বংশোদ্ভব কৰি ম্বীয় কাব্য মধো পরিষ্কার রূপে আত্ম 

পরিচয় দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত দ্বিজবংশীদাস। আমাদের অনুমান হয়, নারায়ণের পদ্মাপুরাণে 
ভণিতার স্থানে স্থানে পশ্চাৎ যোজন! আছে। ইহা ছাড়াও, আমর! স্প্ইই দেখিতে পাই যে, 

নারা়ণদেবের বংশ-তালিকায়ও গলদ রহিয়াছে । এবিধ অবস্থায়, বোরগ্রামের বিশ্বাসদের 

নারায়ণদেবের বংশজ হওয়া দাবী ঠিক কিনা, ইঞ্কাই বিবেচা। 

(১) বোরগ্র'মের বিশ্বাসদের আদিপুরুষ কি ন্লাড় হইতে আমিয়াছিলেন? 

(২) আগিয়। থাকিলে, র'ঢ়ের কোন স্থানে তাহাদের পুর্ব নিবাদ ছিল? 

- (৩) ময়মনসিংহের বে অঞ্চলে তাহার! আছেন, তথায় তীহার। ভিন্ন রাঢ়ীয় অপর কারস্থ 

আছেন কিনা? 

(৪) সাধারণ ভাবে কারস্থ-সমাজের মধ্যে তাহাদের স্থান কোথায়? 

(৫) দেশে অন্তান্ক স্থানে তীাঠাদের জ্ঞাতি আছেন কিনা? 

(৬) নারায়ণ দেবের সময় হইতে তাহার বংশধরেরা কি উপায়ে জীবিকার্জন করিতেছেন? 
(৭) তাহাদের কৌলিক উপাধি বিশ্বান কয় বংসর যাবৎ চলিয়৷ আসিতেছে? 

(৮) তাহাদের ঘরে কি বংশশালিক! পূর্বাবধিই লিখিত হইত? 

০) বোরগ্রামখানি কত প্রাচীন বসি? 
(১৯) বিশ্বাস. মহাশয়ের এখন কর খর? এবং তীহাদের সংখা! কত? ইত্যাদি 

বিষয় অন্গুসন্ধানের গ্রয়োজন। | ৃ 

বোর গ্রামের বিশ্বানঘের নারায়ণবংশ হুইবার দাবী ঠিক কিন|, এই বিষয় অন্সন্ধান 
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করিতে বাইয়। শ্রীযুক্ত কেদার বাবুর সহিত আমার পত্র ব্যবহার হুইয়াছিল। পন্থাদির 

মর্্প এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি । প্রথম পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, “নারায়ণদ্েবের পিত1- 

মাতার নাম বংশাবলীর সহিত মিলিয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। ধনপতি, প্রভাকর, 

নর়সিংহ গ্রডৃতি/ বিশ্বাসের বংশাবলীতে আছে। তাহা! আমার নিকটে আছে। সম্প্রতি 

তাহা! আলোচনা করিতে পারিব না। আপনি বিরুদ্ধ মতগুলি আমায় জানাইলে 'সৌরত্তে” 

তাহার আলোচনা করিতে পারিব।” এই পত্র পড়িয়া খটকা আরও বাড়িয়া যায়। 

বংশাবলীতে আবার মাতা, মাতামহের নাম থাকে কি করিয়া? তাই কেদার বাবুকে 

অনুরোধ করিয়! জানাই যে, আমার মত জানাইবার পূর্ব্বে বংশাবলীর একখণ্ড গ্রতিলিপির 

প্রয়োজন । তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। নারায়ণের বংশলতার এক শাখা 

পাঠাইয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল। 

উদয়রাষ 
| 

উদ্ধব 

নরমিংহ 

| 
নারায়ণর্দেব 

]. 
চতুতৃজ 

অভিমন্্য 

ৃ 
চোড়মন্ত চুড়ামণি 

অনস্তরাম 
] 

ভৈরব।বা! ভবদেব 

দিলো 

নিক্গাই 
| 

রা 

৮ 

মোহনগোপাল 

নরোতৃম 
| 

র 

শ্রীচজ 

১৪ 
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 শ্রীচন্ত্ব 
] 

রামচন্দ্র 

| 
লগচ্চঞ 

রে (ইনি জীবিত বয়স ৩ বৎসর ) 

হরিপদ ( জীবিত ) 

কেদার বাবু বলেন, “এই বংশাঁবলী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র বিশ্বাস € ২*শ বংশধর ) কর্তৃক 

লিখিত। উহার পরও ছই তিনথানা! আমি তাহাদের ঘর হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম *** :** 

এই বিষয় আলোচনার সময় দেখিব।” 
এই শাখা হইতে দেখ! যায়, বর্তমান বংশধর নারাঁয়ণদেব হইতে ১৮শ পুরুষ অধন্তন। 

নারায়ণের পরবর্তিগণের সহিত আলোচনার সম্বন্ধ অতি অল্পই। তীহার পূর্ব পুরুষগণ 

আমাদের আলোচা। উদ্ধৃত বংশতালিক! হইতে দেখা যায় যে, নারায়ণদেবের পিতার নাম 
ছিল নরসিংহ, পিতামহ উদ্ধব, প্রপিতামহ উদয়রাম। নারায়ণদেবের পিতৃপরিচয় নিষ্োছ্ত 

কয়েকটা কবিতাংশ হইতে পাওয়া যায়,_ 

(১) নরইরি-তনয় যে নরসিংহ পিতা। 

মাতামহ গ্রভাকর রুক্সিণী মোর মাতা ॥ 

(২) পিতামহ উদ্ধব মোর নরসিংহ পিতা । 

মাতামহ গ্রভাকর রুক্সিণী মোর মাতা ॥ 

(৩) বুদ্ধ পিতামহ মোর ধনপতি। 

পিতামহ হয় মোর অতি গুহ্বমতি ॥ 

উদ্ধব তনয় হয় নরসিংহ পিত।। 

মাতামহু প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা ॥ 

(৪) পিতামহ হয় মোর নাম ধনপতি। 

(৫) বুদ্ধ পিতামহ মোর দেব উদ্ধারণ। 

রাঢ় দেশ ছাড়িয়। যে আসিল! আপন ॥ 

(») মাতামহ প্রভাকর রুল্সিণী দেবী মাতা ॥ 

| (চারুমিকির সংস্করণ) 

নারায়ণের পিতা নরসিংহের নামে কোন গোল দেখা যার না। প্রদত্ত বংশ-তালিকা 

হতে দেখা যায় যে, পিতামছের নাম ছিল উদ্ধব। উদ্ভুত কবিতাংশ হুইতে পিতামছের নাম 
নরহরি, উদ্ধব ও ধনপতি, এই তিন প্রকার দৃ্ট হয়। প্রপিতাণহের নাম বংশ-লতিকায় “উদয়- 
য্াম”। পরিচয়স্চক কোন কৰিতাতেই প্রপিতামহের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ- 
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পিতামছের নাম “ধনপতি* ও "উদ্ধারণ” বলিয়া উপরে দেখ! 'যাইতেছে। বংশলত। উর্ধে 

উদয়রাম ( গ্রপিতামহ ) পর্যান্ত গিয়াই ক্ষাস্ত। বংশ-লতিকায় *ধনপতি” নাম দৃষ্ট হয় না। 
কেদার বাবু প্রথম পত্রে বলিয়াছিলেন যে, ধনপতি নাম বংশাবলীতে আছে। দ্বিতীয় পত্রে 
লিখিয়াছেন, "ধনপতি নাম কি বিশেষণ চিন্তা কারয়া দেখিবেন।” এই ব্যৃহচক্র হইতে 
নিরমনের কোন উপায় আছে কি না, চেষ্টা করিয়া দেখার প্রয়োজন। উপরি উদ্ধৃত 

কবিতাংশদসুহে নারায়ণ দেবের (পত-পরিচয়ে বিকুদ্ধভাব থাকিলেও মাতৃপরিচয়ে কোন ভিন্ন 

মত দেখা যায় না। নারায়ণদেব সম্বন্ধে আলোচন। করতে গেলেই প্রতিপদে একটা সন্দেহের 

আবছায়! আসিয়! পড়ে । মাতৃ-পরিচয়ে কোন গোল দেখা যায় না, পিতৃ-পরি5য়ে এত গোল 

কেন? পিতৃ-পরি5য়ে পরম্পর |বব্দমান কবিতাংশসমুহে মাতা, মাতামহের নামে সুন্দর এঁক্য 

দেখা যায়। ইহার কারণ কি? (লাপকরপ্রমাদে যা !পতৃ-পারিচয়ে গোল হহয়। থাকে, 

তবে মাত-পরিচয়ে হইল না কেন? পিঠা ষে নরাসংহ ছিগেন, তাহা নিশ্চিত। কারণ, এই 

নানে গোল নাই। পিতামছ হহতে আরম্ভ করিয়া উদ্ধ পুরুষদের নামেই যত গণ্ডগোল । 

পিতামহের নাম কি ছিল, কেমন করিয়া বপিব? বংশাবলী কবিতাংশে উদ্ধব আছে বটে) 

তাহাই ষে ঠিক, আর নরমিংহ ধনপতি এই সব নাম যে একেবারে বিশ্বামযোগ্য নঞে, তাহাই 

বাকি প্রকারে বলিব? লিপিকরপ্রমার্দে কি উদ্ধণ একেবারে নরহার হইল! গেলেন? 

ধনপতি নামটি লোকের নাম, ইহা! ধনীলোকের জ্ঞাপক, ধন আছে বাধার এই অর্থ, 

নছে। যার্দ ধনপতি দ্বারা আমর! “ধনী” ঝুঁঝ, তাহাতে দোষ আইসে। অর্থনঙগগতি ও 

সামঞ্জন্ত রক্ষা হয় না। দ্বৃদ্ধপিতামহ মোর ধনপতি” ইহাতে বদি বুঝায় যে, কবির 

বৃদ্ধ পিতামহ ধনী |ছলেন, তাহাতে তো বংশ-পরিচয়ের পথ ন্গম হইল না। বংশ-পরিচয়ে 

নাম বা বিশেষ্যের উল্লেখ থাকে, কেবল বিশেধ্যনগ্স প«্ দ্বার বংশ-পররিচয় হয় ন1। 

যদি ইহ! বিশেষণবোধক পদ্দ হইত, তাহা হইলে কবি পরবন্তী পংক্তিতে নামটি জুড়িয়া 

দিয়! ধনী বৃদ্ধপিতামহের নামটি প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না |[/রামওক সেন 

স্বীয় পিতার পরিচয়ে বদি বলে, তিনি উকীল |ছগেন, তাহা হইলে তো তাহার কিছু পরিচয় 

পাইলাম না। যর্দি বলে, কৃষ্ণচন্দ্র সেন তাহার পিতা, তবে জানা গেল যে দে অমুকের 

পুজ। পরিচয়ে নামীকে আসরে নামায়, অবস্থা বা ব্যবসায়,-পরচয়ের সহকারা, বিশেষ 

প্রয়োজন নাই। কবির বৃদ্ধপিতামহ ধনী ছিলেন---তাধাঠে কি হইল? এহ প্রকার 

“বড়াই” কোন কবিই বংশ-পরিচয়ে করেন না । অন্ততঃ প্রাচীনকালে করিতেন না। 

“পিতামহ হয় মোর নান ধনপতি”। এই প্রকার পাঠে যখন “ধন্পতি' নামক লোকের 

পরিচয় পাই, তখন পাঠান্তরে, সমভাবযুক্ত কবিতাংশে “ধনপতি* শবটি পরিচযস্থলে 

পাইয়া, তাহাকে লোকের নাম বলিয়াই গ্রহণ কর! স্বাতা(বক। 

কৰি নারায়ণ দেব কি এমনই নিরক্ষর ছিলেন যে, তিনি গ্রপিতামহ ও বৃদ্ধ পিতামছের 

প্রতেদ ঝুষিতেন না! 1 প্রপিতাষছ্র নাষ না দিবার হেতু কি? ধরিয়া লইলাম, বুদ্ধ পিতামহ 

রর 
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«ও প্রপিতাহ তিনি এক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । তবুও দেখা যায়, নামতঃ বিস্তর প্রতেদ 

'রহিয়াছে। কবিতাংশে দেখা যায় যে, বৃদ্ধপিতামহের নাম উদ্ধারণ। বংশলতায় দেখা যায় যে, 
'ইছ। উদয়রাম। বৃদ্ধ উদ্ধারণ দেব যদি রাঢ়দেশ ছাড়িয়। প্রথম ময়মনসিংহের পূর্বব অঞ্চলে 
আলিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি বংশ-লতিকায় সর্বপ্রথম শ্রেষ্স্থান পাইবার যোগ্য । কিন্ত 
বংশ-লতিকায় উদ্ধারণ দেবের নাম নাই। 

নত্সিংহ-নদান নারায়ণদ্দেব অনেকেয়ই পূর্বপুরুষের নাম থাকিতে পারে, কিন্তু, যে 

মারায়ণ দেবের পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপিতামহ প্রভৃতির নামের সহিত নানা সন্দেহের 

সথায়। রহিক্াছে, তাহাকেই কি বলি! আমর! পল্মাপুরাণের কৰি নারায়ণ দেব বলিয়া! সাধারণ 

'প্রতার করিব? হয়, কাণ! হরিদত্তের ভ্তায়, নারায়ণ দেবেরও বংশ লোপ তঠিয়াছে, কিংবা 

কোনও পল্লীর নিভৃত অস্তপ্লালে মন্ররায়মান বেণুকুজজের ছায়ায়, তাহার বংশধর অজ্ঞাতভাবে 

খিরাজ করিতেছেন,--আমর] জানি না। 

শ্রীবিরঞজাকাস্ত ঘোষ 



স্ত্ী-শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে কয়েকটি কথ 
এক জীবনে বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার চারিষুগ দেখিলাম । এখন আমার বয়স ৬৩ বংসর। 

প্রথম বয়সে যতদূর মনে পড়ে, বঙ্গে স্্রী-শিক্ষার অমানিশা বা অন্ধকার যুগ দেখিয়াছিলাধ। 
তখন মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষ। একট! ভয়ানক নিন্দার কথ! ছিল। এমন কি মেয়ের 

লেখাপড়া শিখিলে বিধব! হয়, এ প্রকার সংহ্কারও অনেকের ছিল। যে দেশে এক দিন 

গাঁগী, মৈত্রেকী প্রভৃতি নারীগণ উপনিষদাদির আলোচন1 করিয়া ভারতে ব্রক্ষজ্যোভিঃ বিকীর্ণ 
করিয়াছিলেন, থনা ও লীলাবতী জ্যোতিষ ও গণিতের আলোক ছড়াইয়াছিলেন, সেই দেশে 

এমন সংস্কার কেমন করিয়া দৃঢ়মূল হইয়াছিল, তাহা! ভাবিলেও আশ্চর্য্যাহিত হইতে হয়। 

ক্রমে দেখিলাম, ভদ্রপরিবারের ১।১টী মেয়ে অতি গোপনে স্বামী বা পরিবারস্থ কোন 

আত্মীয় বালকের নিকটে কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাদের সেই 

শুভ উত্তম কোন প্রকারে গ্রকাশ হইলে লাঞ্চনা-গঞ্জনার সীম থাকিত না। এইটি স্ত্রী-শিক্ষার 

অরুণ যুগ । নৃর্য্যোদয়ের পুর্বে স্্য্যের সারথি অরুণদেব নিশার [নিবিড় অঞ্ধকারের ভিতরে 

লুকাইয়া যেন সম্কুচিত ও সশৃস্কিতভাবে উকি মারিতে লাগিলেন । 
ক্রমে পুর্ব-গগনপ্রান্ত আরক্তিম হুইয়৷ উঠিল। €বথুন, বিস্ভাসাগর প্রভৃতি বিদেশী 

ও স্বদেশী মহাতআ্সাগণ স্ত্রী-শিক্ষার অশ্বমেধ যজ্ঞের আয্মোজন করিলেন। মহানগরী হইতে 

ক্রমে স্ত্রী-শিক্ষার জয়পতাকা লইয়। বজ্ঞাশ্ব চারিদিকে ছুটিল। অনেক যুদ্ধ বাধিল, অনেক 

বাধ! পড়িল; কিন্ত সত্যের জয় হইতে লাগিল। বিস্কোৎসাহী গবর্ণমেণ্ট, খৃষ্টান ধর্শবাজকগণ 

ও দ্নেশীয় শিক্ষিত যুবকবৃন্দ ক্রমে এই মহাষজ্জের পুর্ণাহুতি প্রদ্ধানকল্লে আত্মোৎসর্গ করি- 
লেন। হুর বখন দেখ। দিলেন, কার সাধ্য অন্ধকারকে বাধিয়া রাখিতে পারে। অনস্তর উষা- 

যুগ আরস্ত হইল । নিতান্ত রক্ষণশীল সমাজের ভিতরেও শ্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, 

দুরতম দরিদ্র পলীতেও বালিক! বি্ভালয় স্থাপিত হইতে চলিল। ক্রমে এমন সময় আসিল, 
বখন, পূর্বে ষে পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষার় বৈধব্যের আশঙ্কা ছিল, সেখানেও বিবাহের সমর কন্তার 

শিক্ষা-বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল । সেই সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে লেখ ক- 
মাজ্জেই লেখনী চালাইতে আরভ্ত করিলেন। আমি কখন লেখক ছিলাম না, কিন্তু মনে আছে, 
ছেলেবেল! বখন স্কুলের নিয়শ্রেনীতে পড়ি, সহপাঠীদিগের সঙ্গে প্রায় স্্রী-শিক্ষার উপকারিতা 
বিষয়ে চন! লেখা হইত। তৎকালীন সাহিত্য-জগতে, বিনি লিখিবার কোন বিষনস খুজিয়! 

পাইতেন না, তিনিও এই বিষয়ে কিছু না কিছু লিখিতেন। দেশীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে দেশীর- 
খুষান ও ব্রাক্মসমাজ বিশেষভাবে অগ্রগামী হুইয়াছিলেন। 

ক্রমে এমন সময় আপিল বখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা! উপকারিতাবিযরে আর 

লেখা বা বন্ত তার প্রয়োজন থাকিল না। সেট! এক রকম সর্ববাদীসম্মতরপে গৃহীত হনব 



১১৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

গেল। অনেক মহিলা! বিশ্ববিস্ভালয়ের উপাধি পাইতে লাগিলেন। এইটি মধ্যন্কি যুগের আরস্ত। 
পাঠশাল! হুইতে মধ্যম শ্রেণীর বিগ্ালয়, উচ্চশ্রেণীর বিস্তালয় ও কলেজ পর্য্যস্ত স্থাপিত হইল। 

শিক্ষযনিত্রী, ধাত্রী ও লেডী ডাক্তার পর্য্স্ত হইতে লাগিলেন । 

এই সময় স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থক-লভা, বক্ততা ও প্রবন্ধের প্রবাহ মন্দগতি হুইয়। আসিল 

বটে, কিন্ত আর একট আন্দোলনের পথ খুলিয়া গেল। শিক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু শিক্ষা- 

প্রণালা লইয়া আন্দোলন আরস্ত হহল। পুরুযোপযোগিনী শিক্ষ। নারাদিগের পক্ষে উপ- 

যোগিনী কিনা এই লইয়া মত-/ভ্দ উপস্থিত হইল । বিশ্ববিস্তালয়ের প্রবপ্তিত প্রণালী নারী- 

দিগের উপষোগী কিনা এই প্রশ্ন উঠিল । জ্ঞানকরীশিক্ষার নামে ধিনি যত ৫কন বলুন না, 
আমাদের ঈগিদ্র দেশে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য অর্থ। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট 

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র বিগ্তাশিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জন করিবে, এই আশাও ভূমিষ্ঠ হয়। 

কন্তাদিগের সম্বন্ধে অবশ্ত সে অবস্থা! এখনও উপস্থিত হয় নাই, কালে কি হুচবে জানি ন। 

মহাত্ম! কেশবচন্দ্র সেন পুত্রকগ্ঠার এক জাতীয় শিক্ষার বিরোধী ছিলেন । নারীজীবনের উৎকর্ষ 

সাধনে ও কর্তব্যপালনোপযষোগী শিক্ষা প্রদান তাহার অভিপ্রেত ছিল । যে শিক্ষা-প্রভাবে 

নারীর নারীত্ব সংরক্ষিত ও একাধারে কন্ঠার কর্তবা, ভম্মীর কর্তবা, স্ত্রীর কর্তব্য ও সর্বোপরি 

মাতৃকর্তব্য শিক্ষা করিয়! গৃছে গৃহে প্রেমরূপিণী সেবাদেবার দিবামুর্তি স্থাপিত হুইতে পারে, 

সংক্ষেপতঃ এইরূপ মহান্ ও ওদার ভিগ্ডির উপর কেশবচন্ত্রের স্ত্রা-শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, কিন্তু সে আদর্শ অস্তাপি কার্যে পরিণত হইতে পারিল না । 

বর্তষান মধ্যাহ্ন যুগে বৎসর বৎসর স্থানীয় গেজেটে পরীক্ষোতীর্ণ বালিক ও মহিলাদিগের 

'খ্যাবৃদ্ধি দর্শনে চারিদিকে খুবই জয়ধ্বনি উঠিতেছে। শিক্ষাবিভাগের রাঁজপুরুষগণ সুদীর্ঘ 

রিপোর্টে স্ব স্ব ক্ৃতকার্ধাতার ও লিপিকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন এবং বাহৃদশীর 

চক্ষে অসন্ত বঙদেশের অরে পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চতম শিখরারোহপের মহাচিত্র প্রতি- 

বিথিত হইতেছে । কিন্তু মধ্যাত্রের পবেই অস্তের আযফোপ্ন আরম্ভ হয়, বর্তমান বিষয়েও 

সেরূপ কোন আশঙ্কা আছে কিনা, সেটা আমাদের একবার ভাবিয়। দেণ। কর্তব্য 

নারীজাতির উচ্চশিক্ষার আম সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কিন্ত ষে প্রগালীতে এখন উচ্চশিক্ষ! দান 

চলিতেছে, তাহাতে জাতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চতম শিখর স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই বা 

অভ্যুত্থান শীল! বেতস-লতিকার মত চলিয়া! পড়িয় যায়, স্বতঃই এই আশঙ্কার উদ্রেক হুয়। 

বর্তমান স্ত্ী-শিক্ষাগ্রণালী সম্পুর্ণ বৈদেশিক । বিদেশী কোন বিষয় গ্রহণ করিতে হুইলে, 

ভা! দেশীয় অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া না লইতে পারিলে ঘোর অনিষ্টের আশঙ্কা । 

বিদেশীয় জীব জন্ধ ব! উত্তিদ এদেশে আনীত হুইলে তাহ যদি সম্পূর্ণরূপে এ দেশের জলবায়ু, 

আলোক ইত্যাদির উপযোগী হুইতে পারে, তবেই বাচিবে নচেৎ নিশ্চয় মরিবে। এই 
উপযোগিত। সংঘটনের জন্ত নানাগ্রকার কৃত্রিম উপার অবলম্বন কর! হয়, ইহা! গ্রায় সকলেই 

বিদিত আছেন। নারী-প্রকতি গ্রেষপ্রধান। পারিবারিক বন্ধনের জন্ত স্ত্ী-প্রক্ৃতি বিধাতার 



সন ১৩২১, ২য়, ওয় ও ধর্থ সংখা! ] স্্রী-শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। ১১৯ 

একটি বিশেষ স্থষ্টি। কন্যা, ভশ্মী, স্ত্রী ও মাত। নারীলীবনের এই চারিটী অবস্থা । যে দেশে 

একান্নবন্তী পরিবার-প্রথা প্রচলিত, সে দেশের পক্ষে এই চারিটি অবস্থা আরও বিশেষরূপে 

প্রয়োজনীয়। এদেশে একান্নবন্তী পরিবার প্রথা থাক উচিত কিনা, সেট স্বতন্ত্র প্রশ্ন, তাহার 

মীমাংসার জন্ত এ প্রবন্ধ নহে । তবে এ কথা মুস্তুকণ্ঠে বলিতে পারি যে, নারীজাঁতির বর্শমান 

শিক্ষা-প্রণালী একানবর্তী পরিবার-প্রথার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে দেশে পুত্রকন্ত! বিবাঞধিত 

হইলেই পক্ষিশাবকের মত অন্ত গাছে গিয়! বাস! বাধে, সে দেশে কেবল স্বামীর প্রতি কর্ববা 

পালন করিতে পারিলেই নারীজীবনের সার্থকতা সম্পন্প হয়। এ দেশের নারীধর্্ম বড়ই 

মিশ্রভাবাপরন (0০07091০% )। পিতৃকৃল, শ্বশুরকূল উভযনকলের কৃকুর-বিড়ালটির প্রতি 

পর্যান্ত যথাবথরূপে কর্তবাপালন করিতে হইবে। এই কর্তব্য কেবল নীতিমূলক কইলে 

চলিবে না, প্রেমমূলক হুওয়া চাই। নীতিমুঙ্গক কর্তব্যপালন নীরদ ও কর্কশ, প্রেমমূলক 
কর্তব্পালনে রস আছে, মিষ্টতা আছে, স্থৃতরাং কর্তব্যের মুলে স্নেহ, ভক্তি, ভাঁলবান! ন! 

থাকিলে সংসারে স্থথ থাকে না, আরাম থাকে না। 

অধিকাংশ স্থলে উচ্চশিক্ষা দিতে হইলে বালিকাকে পরিবার হইতে বিচ্ছির করিয়া ছাত্রী 

নিবাসে রাখিতে হুয়। ছাত্রীনিবাদের স্সেহশন্ক কর্কশ বিধির ভিতরে থাকিয়া স্বতঃই বালিকা 

হদয়শন্ত একটি কলের পুত্তলিক1 হুইয়৷ পড়ে । নারীজাতি স্বভাবতঃ গ্রেমগ্রবপ হইলেও 

উপযুক্ত অনুশীলন অভাবে নারীজ্াতিন্থলভ কোমলতা পুষ্ট হইতে পারে না। কোন গ্রবুত্তি 

উপযুক্ত অনুশীলন ভিন্ন পুষ্ট হয় না। এ অবস্থায় সরলতা, কোমলতা, স্নেহতক্তি ও প্রেম 

প্রভৃতি নারীজাতির নিজস্ব স্ত্রীধনগুপির পরিবর্তে, বিদেশীয় সাছিতা-ইতিহাস ও উপাধ্যানের 

সাহায্যে কতকগুলি বিদেশীয় পারিবারিক ভাব লইয়া! কোন শিক্ষিতা মহিল! যদি একটি 

একান্সবর্তী পরিবারের গৃহকর্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত! হন। তবে মেই পরিবারে কি ভয়ানক বিপ্লব 

উপস্থিত হইবে! এই প্রকারে নারীত্ব বিনাশকে ও নারীহত্যা বলা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে নারী- 

হত্যা মহাপাপ। 

আর একটি কথা আরও গুরুতর। ছাত্রীনিবাসটি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রথায় প্রতিষ্ঠিত। 

ষে দেশ সাধারণতঃ খুষ্টবাদীর দেশ, যে দেশের রাজা-প্রজা সাধারণতঃ সকলে খৃষ্টস্বাদী সে 

দেশে ধর্সন্বন্ধে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা প্রয়োজন ন! হওয়াতে সমুদ্ধায় ছাত্র বা ছাত্রীনিবাসে 

ধর্্ানষ্ঠালের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এদেশে সচরাচর সে ব্যবস্থার স্থবিধ নাই। এই 

বিডিন্ধর্ম্াক্রান্ত দেশে বাধ্য হুইয়! ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ শিক্ষা-নীতি অস্গুদরণ করিতে হয়। 

সকল ধর্্মসম্প্রুদায়েই ধর্মবিশ্বাস মাধারপতঃ স্ত্রীজাতির মধ্যেই প্রবল। 
নারীজাতিই পরিবারের ধর্্রক্ষার প্রধান সন্থায়। যে গৃহে প্রাচীন! গৃহিণী বর্তমান আছেন, 

সেই গৃহই এ কথার প্রমাণ। অধুনাতন নিরীশ্বর বিভ্তালয়ের সংযুক্ত নিরীশ্বর ছাত্রী নিবাসে 

নিরীশ্বর-শিক্ষা! ও সংসর্গের প্রভাবে ভাবী গৃহ্িনীগণ ধর্ম বিশ্বাস হারাইবেন, ইহা! অবসশ্বস্তাবী। 
এই প্রকারে ধর্ম ও প্রেম হারাইয়! আসিরা তাহার! বে সংসার পাতিয়া বসিলেন, সে সংসারের 



১২০ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

পরিণাম ভাবিতেও ভয় হয়। আবার সেই প্রকারের সংসারের সমষ্টিতে যে জাতি, তাহার 

দুর্দশা একবার ভাবুন। 

এস্থলে নব্য সভ্যতাভিমানী কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, স্নেহ-মমতা প্রেম প্রণোদিত 

সেব-পরায়ণত ও ধর্্মভাৰ এ সমস্তই হৃদয়ের একট! ভাবমাব্র। বানুলোর ভয়ে তাহাদিগকে 

একটি মাত্র গ্রশ্ন করি। এই জড়বাদ-পধান নব্য সভ্যতায় তো! দয়া, ধর্ম প্রভৃতি ভাব বলিয়া 

উপেক্ষিত হয়, কিন্তু বিধাতার এই বিশাল জীব-জগৎ স্যটটিতত্তবের মূলে কি এই হৃদয়ের কোমল 

ভাবগুলির কোন আবশ্তকতা নাই? পিতৃমাতৃদ্গেহ ভিন্ন কোন্ জীব জগতে তিষ্টিতে 
পারিত ? ইতর প্রাণীর ভিতরে যে স্বর্গের রত আসিয়া সাধকের ভরন্য যে আত্মত্যাগের দৃষ্টাস্ত 

দিবানিশি দেখাইছে, সেই অমূল্য রত্বই কি পান্রভেদে নান! নামে নান! ভাবে মানব.পরিবাঁরের 

প্রসারণ, পালন ও রক্ষণ-সাধন করিতেছে না? কোন্ মাত বিচার করিয়া! সন্তানকে ত্তত্ত- 

দান করেন ? কোন্ ভ্রাতা বিচারে মীমাংস! করিয়া নিরাশ্রয়া তন্্রীকে আশ্রয় দান করেন? 

কোন্ স্ত্রীর পতিসেব! বিচার-সাপেক্ষ ? এক কথায় বলিতে হইলে, কোন পরিবার বা সমাজ 

বিচারের বা জ্ঞানের বা! কেবলমাত্র স্বার্থের ভূমিতে দীড়াইয়া থাকিতে পারে? 
তথাপি পাশ্চাত্য-সভ্যতার জড়োনম্মত্রতার ভয়ে সেবা, কর্তবা, প্রেম, ধর্দ এসব কথান।! 

হয় ছাড়িয়াই দিলাম । কিন্তু স্াস্ক্য-বিজ্ঞানের দোহাইতো! তাহাঙ্ষের মানিতেই হইবে। সেখানে 

তে! আর তাৰ বলিয়। উপেক্ষা করা থাটিবে না। অতএব দেখ! যাউক, বর্তমান শ্ত্রী-শিক্গা- 

প্রথাসম্বন্ধে বিজ্ঞান কি বলে? এবার অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ভুলিয়া! গিয়া জড়বিজ্ঞান 

বিশেষতঃ শারীর-বিজ্ঞানের অলোকে এদেশের স্ত্রী-শিক্ষা নীতি আলোচনা! কর! যাউক। 
আমাদের মতে আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতির সমন্বয়-সাধন শিক্ষার ও 

মানবজীবনের উচ্চতম লক্ষ্য । ইহার মধ্যে প্রথম তিনটা ছাড়িয়া দিলে বাকী থাকে শারীরিক 

উন্নতি । বর্তমান জড়বাদের মতে শরীরের স্বাস্থ ও শক্তি পার্থিব সকল প্রকার উন্নতির মুল। 
শরীর ভাল ন! থাকিলে অন্ত গ্রকারের উন্নতি সত্ত্বেও সমাজের কোন উপকার সাধন করা 

দুরে থাকুক, বরং সমাজের গলগ্রহ হইতে হয়। দুর্বল রুগ্ন ব্যক্তি গৃহের জঞ্জাল, সমাজের 

জঞ্াল। গুধু জঞ্জাল নহে, সমাজের অনিষ্টকারী। এই প্রকার পিতামাতার সম্তানগণ 
বংশাবলীক্রমে পরিবারের ও সমাজের দারিদ্র্য ও অশাস্তি বৃদ্ধি করে। এইজন্ত নেক দেশে 
চিররুপ্নেত বিবাহ নিষেধ । এমন কি অনেক প্রাচীন সভ্যদেশেও বলি পুরুষ ও নুন্দযী 

কন্ভ। ভিক্ন বিবাহ হইতে পারিত না। 

আমাদের দ্ধেশে প্রাচীনকালে নারীজাতির মধ্যে, মধ্যে মধ্যে বিছ্ষী নারীর উল্লেখ 

থাকিলেও, স্ত্ী-শিক্ষার বিশেষ ব্যবহার কোন উল্লেখ পাওয়া! যায় ন1। কৃষি, শিল্প, বাণিজা, 

যুদ্ধ ্রস্তৃতি 1:5010008] [340081100 এর কি প্রকার প্রণালীবন্ধ ব্যবস্থা ছিল, তাহা! জামরা 

অবগত নছি এবং তাছ। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেস্ ও নহে | সাধারণ শিক্ষা-সন্বন্ধে যত- 

দূর জানি তাহাতে মনে হয়, তাৎকালিক শিক্ষায় শারীরিক উন্নতির কোন ব্যাধাত ঘটিত ন!। 



সন ১৩২৯, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সখ্য! ] স্ত্রী-শিক্ষীপ্রণাঁলী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ১২১ 

এ প্রকার শিক্ষা এখন সচরাচর প্রায় খধিদিংগর আশ্রমে বন্ধচর্ষযাবস্থায় সম্পন্ন হইত । পুরাণা- 

দিতে যতটুকু দেখা যায়, তাহাতে বুঝা যায়, বঙ্গচর্মাবস্থায় বালকদ্দিগকে গুরুগৃহে থাকিয়। 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভত্যেরস্তায় গুরুর সমুদয় গৃহকাধ্যে সাহাবা করিতে হইত । তাহাতে 

ভ্ঞানাদি শিক্ষার সঙ্গে যেমন আধ্যাত্মিক, মানসিক ৭ নৈতিক উন্নতি হইত, তেমনি শারীরিক 

পরিশ্রম দ্বার! শারীরিক উন্নতিও সাধিত হইত । বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী সেরূপ মনে, হুইতেও 

পারে না, কিন্তু বালকদিগের শারীরিক উন্নতির পথ কথঞ্চিং পরিফার আছে। তাহারা 

স্বাধীন ভাবে মুক্ত বাযুতে বেড়াতে পারে, নানা প্রকার ক্রীডাদিতে মন ও দেহের উন্নতির 

অবসর পায়। ৰালিকাদিগের সে সুযোগ কোথায় ? পল্লীগ্রামের পথে বা নদীতীরে বেড়াইতে 

বেড়াইতে যে সকল গৃহকার্ধ্য-তৎপর' কৃষক-বাণিক « যুবতী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের স্ুন্থ 

সবল দেহ ও সরল স্বাভাবিক হাসিমাথা মুখ কি বিদষীদিগের মধ্যে সহসা দ্িগোচর হয়? 

নগরে ও মধ্যবিত্ত ভদ্দগৃহে বালিকা ও যুবতীগণ স্বহস্টে রহ্ব'না্দি যাবতীয় গৃহকার্য্ে ও সেবায় 

যথেষ্ট পরিশ্রমের সুযোগ প্রাপ্ত হন। মে পাশ্চান্য প্রণলীতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত 

হইয়াছে, উল্লিখিত প্রণালীতে ক্রীজাতির অবরোধ-প্রথা নাই । দে দেশের মহিলাগণ অবাধে 

মুক্তবাযুতে ভ্রমণ, ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, সমন্তরণ পঠি নানা প্রকারের শারীরিক পরিশ্রমের 

সঙ্গে মনের প্রকুল্লতা সাধনের হ্নযোগ পান । যে প্রথা যতই মঙ্গলজনক হউক ন1 কেন, 

তাহ! দেশের অন্তান্ প্রথার উপযোগী করিয়া গ্রহণ না করিলে তাহ! সম্পূর্ণ মঙ্গলগ্রদ হইতে 

পারে না, একদেশদশিত৩1 কথন ও সুফল প্রদ হয় না। এদেশের অবরোধ-প্রথার সঙ্গে সামঞ্ত্ 

করিয়া না লওয়াতে বশ্বধিষ্ঠালয়ের প্রণালীগত স্বীশিক্ষা আমাদের বংশাবলী ক্রমে অমল 

ঘটন করিতেছে । বিষ্ভালয়ের ও নিজ নিজ সুখ্যাঠিনোলুপ শিক্ষকদিগের শাসনাধীনে, 

বিশ্ববিস্তালয়ের উচ্চ উপাধিলোলুপ1 মভিলাগণ নারাজাঠির অবশ্য চ্ছাতব্য ও কর্তব্য সকল 

শিক্ষা অগ্র।হা করিয়া মনের ও হৃদয়ের বৃন্ভিগু'লকে পদদণিত করিয়া ও শারীরিক উন্নতি 

সাধনের সুযোগে বঞ্চিত হইয়া আশৈশব অগুগ্যম্পন্ত গৃ€কোণে রুদ্ধ বাযুতে বসিয়া কেবলই 
আত্মনাশের ও বংশনাশের যে আয়োজন করিতেছেন, সে বিষয় আমাদের সকলেরই একবার 

ভাবিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্তক হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিত মহিলাদের ষদি একটা স্বাস্থ্যান্ব- 

যায়ী সংখ্যা গণনা কর] যায়, অশিক্ষিত ভমীদের তুলনায় তাছাদের অবস্থা ইতিমধ্যেই কি 

ভয়ানক হইয়াছে, বুঝিতে পারা যাইবে। এই সকল মহিলা প্রায় সমাজের উচ্চ শ্রেণীর। 

ইঙ্থাদেরই বংশাবলী সমাজের ও দেশের মুখোজ্জল করিবেন। বংশাবলীক্রমে যাহার! বলবীধ্ধ্যে 

স্বাস্থ্যাদিতে পরম্পরাক্রমে হীন হইতে হীনতর অবস্থার দিকে সবেগে ধাবিত, সেই জীর্ণাশীর্ণ৷ 

চিরকুগ্রা জননীর ক্রোড়ে হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ু বালক-বালিকা আশ! করিতে হইলে, সমস্ত 

শারীর-বিজ্ঞানকে ভশ্ীভূঙ করিতে হয়। জীবনের ত্ৃশ্বতা, দেহের ধর্বতা, ক্ষীণত। ও 

তুর্বলত! এবং স্বাস্থ্যের হীনতা 'যে ভ্রতবেগে আমাদিগকে 'প্িবীর ইতিহাস হইতে মুছিয়া 
ফেলিবে, ইহাতে আর আশ্র্ধ্য কি? 

১ 



১২২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষগ পত্রিকা 

পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কিন্তু বর্তমানে ষে প্রকারে এ 

শিক্ষণ চলিতেছে, সেই প্রণালীটি সম্বন্ধে সকলেরই চিন্তা করা প্রয়োজন। এক সময় যেষন 

স্্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লইয়া মহা আন্দোলন চলিয়াছিল, এখন জবার স্ত্রী শিক্ষার প্রণালী 

লইয়া সেই প্রকার বা ততোধিক আন্দোলনের সময় উপস্থিত হুইয়াছে। ধাঁহার! দেশের জন্ 

সর্ধন্থ উৎসর্গ করিতে গ্রস্তত, সেই সকল মচাত্সারা ও শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ শীঘ্র একট! 

মধাবর্তী পথ ভাবিফার না করিলে শীত্বই দেশের সর্বনাশ হুইবে। 

পেটের দাঁয়ে বালকদিগকে নিরীশ্বর শিক্ষা দিয়! যদি চ ভারতের মহাগৌরবের ও চির 

আদরের ধন ধর্দরত্বকে তাড়াইয়। দে9য1 হইতেছে, তাঁহাতেও দেশের তত ক্ষতি হইত না, 

যদি গ্রতি গৃছে ধর্ম প্রাণ! বিশ্বাসভক্তিভূষিতা গৃহলক্মী দৃঢ়ভাবে কর্ণ ধরিয়া বসিয়া! থাকিতেন। 

কিন্তু চিরকাল সকল দেশে যাঁভার! গ্রেমভক্তি-বিশ্বাসে পুরুষরদিগকে পরাস্ত করিয়! আসিতে" 

ছেন, তাহার] যদি আজ নিরাশ্বর শিক্ষার দোষে নাস্তিক হইয়া বসেন, তবে আর দেশের 

আশা ভরস! কোথা ? ফলতঃ দেশে “শ্বনীতি, একাক্ঈব্থী-পরিৰারপ্রথ! ও অবরোধ প্রথা 

রক্ষা করিতে হইলে স্ত্রীশিক্ষ! প্রণালী তছুপযোগী করি লইতে ভষ্টবে, নচেৎ অবরোধ প্রথা 

একান্নবন্তী পরিবার প্রথা, ধন্ম ও নীতিকে দেশ হইতে বিদায় দিতেই হইবে । ফলত; জমা- 

দিগকে দুর্দিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। স্ত্রী-শিক্ষাও ছাডিতে পারিনা । সুদ! 

একান্নবন্তী পরিবার বা অবরোধপ্রথ'ও পরিত্যাগ কর! সম্ভবপর নহে। এ অবস্থায় উভয় 

দিকের একট। সামপ্ন্ত সাধন ভিন্ন আমাদের নিস্তার নাই। 

অতএব দেশের বিদ্বন্মগুলী, সমাজনেতা ও সংস্কারকগণ, স্বদেশ-প্রেমিকগণ ও শিক্ষা 

বিভাগের কর্তৃপক্ষবন্দ দয়া করিয়া এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন, জাগিয়া উঠুন এবং 

এই বিষম সমন্তার সময় একট! মধাপথ আবিষ্কার করিয়া দেশে পারিবারিক শান্তি স্থাপন 

করুন, ঘরে ঘরে ধর্ম -বিশ্বাস-প্রেমভক্তি-পরায়ণা স্ত্রী ও জননী দিয়া বর্তমান ও ভাবী বংশের 

চবিজ গঠণের পথ প্রশস্ত করুন ও দেহের স্বাস্থ্য ও শা দিয়! বর্তমানে সুথ স্বাচ্ছন্দ্য 

লাতের ও ভবিষ্যতে সুস্থ বলিষ্ঠ বংশ রচনার উপার বিধান করুন। 

শীবিপিনমোহন সেহানবীশ (রার সাহেব )। 



উত্তরবঙ্গের স্থাস্থ্য-তত্বানশীলন 1 
উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে আমার চিরম্থহৃৎ সোদরপ্রতিম স্বর্গীয় 

কিশোরীমোহন রায় পাবনা জেলার স্থাস্থা-বিবরণনন্বন্ধে আমাকে কিছু ৰলিবার জন্ত 

অন্ররোধপুর্বক অধিশেনের দ্বিতীয় ধিবসে সভাপতি মাননীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ 

রায়ের নিকট এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ের স্বল্লতা-নিবন্ধন, পরস্ত অন্ত 

কোন বিশিষ্ট-বক্তার শ্রতিস্থথকর বক্ত ত শুনিবার জন্ত অধিক সময়ের প্রয়োজন মনে করিয়া 

সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। 

সাহিত্যের কুঞ্জকাননে দেশের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোকের অগ্রীতিকর 

আলোচনা আপাত-বৈষম্যের স্থষ্টি করিতে পারে। যেখানে পুণাতত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, 

দর্শন, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি গভীর গব্ষেণামূলক শিক্ষাপ্রদ বিষয়সমূহের আলোচন! 

হইবে, সেখানে ছুই দশটা জেলার স্বাহ্য-বিবরণের আলোচনা কাহারও কাহারও মতে সময়ের 

অপচয় মনে হইতে পারে । 

কিন্তু কথায় বলে, “যার যেখানে ব্যথ!, তার সেখানে হাত ।” আমি যশোহরের অধিবাসী, 

আমার জন্মভূমি যশোহর। বিগত পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যেই আমার জন্মভূমির পল্লী- 

সমূহের যে শোচনীয় চিত্র অবলোকন করিয়াছি, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ধ্বংসমান পলীসমূহের 

যে শ্রীহীনতা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইস্সা। উঠিয়াছে। গ্রামের 
পর গ্রান্ম প্রান্ন জনশূন্ত, সুবুৃহৎ অট্রালিকাদমুহ পরিত্যক্ত, ভীষণ অরণ্যানী পরিবেষ্টিত, 

জীর্ণগৃহে কোথাও একটি নিরাশ্রযা বিধবা অতীতের সাক্ষ্যম্বরূপ বাস্ততৃষির প্েহ-মমত। 

বক্ষে লইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কোথাও পরিত্যক্ত গৃহ সর্পাদি হিংশ্রজন্র 

বাসভৃষি হইয়া উঠিয়াছে, আবার কোথাও ব| শত শত নর-নারী বালক-বালিকার 
আনন্দ-কোলাহুল, নিত্যমুখর বাসতূমির শেষ নিদর্শন গৃহভিত্তি, কৃষকের হুলমূলে বিদীর্ণ 

হইয়া ব্যধিতের দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ করিতেছে । প্রতি দশ বৎসরে আমার জন্মভৃমির-_- 

আমার শ্বজেলার পঞ্চসপ্ততি সহ্ত্র নর-নারী, বালক-বালিক! হাস পাইতেছে। বোধহয় 

প্রকৃতির অনৈসর্মিক পরিবর্তন না হইলে অন্মান এক শতাব্দীর মধ্যে আমার স্বজেলা 

বিজন স্তন্দরবনে পরিণত হইয়া ভবিষ্যৎ এতিহানিক ও পুরাতস্বানুসন্ধানকারিগণ্ের গবে- 

ষণার সহায়তা করিবে । 
বিগত সার্ধবর্ধাধিককাঁল আমি উত্তরবঙ্গের অন্ততঃ ছইটি জেলার স্থাস্থ্য-তত্ব-সব্ঘন্ধে 

কিছু ন! কিছু আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনার ফলে মনে হইয়াছে, আমার নিজের 

জেলার পল্লীসমুহের যে শ্রীহীনতা--ষে শোচনীয় চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছি, উত্তরবঙ্গের 

অষ্টম উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের রাজসাহী ঝধিবেশনে পঠত। 



১২৪ রঙ্গপুর-াহিত্য-পরিষৎ পাত্রক। 

কথা দুরে থাঁকুক, বঙ্গদেশের অধিকাংশ গেলা উল্লিখিত চিত্রের বাস্তবতা উপলব্ধি কর! 

নিতান্ত দুল্পভ নছে। 

উত্তরবঙগসন্থন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিস্তৃত প্রত্তাক্ষমূলক, এ কথা আমি কখনই স্বীকার 

করিতে পারি না। স্থতরাং আমার আলোচনা লুমপ্রমাদমুলক না হইবে, ইহা] কখনই 

সম্ভবপর নহে। যাহারা উত্তরবঙ্গের অধিবাঁসী, উত্তরবঙ্গের জল-হাওয়ায় ধাহাদিগের 

আশৈশব জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, উত্তরবঙ্গের শস্য-সম্প্দ ধাহাদিগকে স্তন্তদায়িনী 

জননীর স্তায় সুখ-সাস্থ্য প্রদান করিয়াছে, যাহাদিগের পিত-পিতাঁমহের ও পূর্বপুরুষগণের 

কীর্ঠি-কাহিনীর প্রোজ্জল নিদর্শন এখন৪ উত্তরব্গর গৌরব সম্পাদন করিতেছে, আমার 

আলোচনার ফলে তীহাদিগের মন্ততঃ এক জনেরও দৃষ্টি এ দিকে পতিত হইলে আমি 

আপনাকে কৃতার্থন্মন্ত মনে করিব। 

উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলার মধ্যে রঙ্গপুরের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কিছু দীর্ঘ- 

কাঁলস্থায়ী। এই রঙ্গপুরের কোন পল্লীগ্রামে আমাকে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে হুইয়া- 

ছিল। আমার কোন সাহিত্যিক বন্ধুর এবং গ্রামের বিশিষ্ট ভ্রলৌকগণের মুখে শুনিয়াছি, 

এই গ্রামটি এক সময়ে বুগন-অধ্যধিত ছিল । এখানে কামারের ভিটা, ওখানে ধোপার 

ভিটা, অন্তস্থানে পরামাণিকের বাড়ী ইতাদি কতই দেখিলাম। এখন এই গ্রামটিতে এক 

জনও বাঙালী ধোপ! দেখিতে পাওয়া যায় না, কন্কারের চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে, পরা- 

মাণিক ছুই এক ঘর বিশ্তমান আছে, ইহাই গ্রামটির বর্তমান ইতিহাস। রঙ্গপুরেও 

দেখিয়াছি, পরামাণিক ও ধোপার কার্ধো আজকাল স্থানীয় লোক এক প্রকার পাওয়! যায় না 

বলিলেই হয়। এখন স্বতঃই প্রশ্ন হইতে পারে, অতীতের এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির 

বিদুপ্তির ছেতু কি? 

শ্বীকীর করিতে হইবে, আঁরব্য-উপন্তাসের প্রসিদ্ধ বণিক দি্ধাবাদের স্ন্ধে বুদ্ধ দৈত্যের 

তায় ম্যালেরিয়া! ও কলেরা! বাঙলার পল্লীভূমিসমূহের স্বন্ধে স্থায়ী বাসতুমি নির্দেশ করিয়া 

লইফাছে। বর্তমান বর্ষে বাঙ্গালার অনেকগুলি জেল! ম্যালেরিয়ায় উত্সন্ন যাইতে বদিয়াছে। 

রঙগপুর হইতে প্রকাশিত “রজপুরদর্পণ” নামক সাগ্ডাহিক-পত্রে প্রকাশ, বর্তমান বর্ষে সমগ্র 

রঙ্গপুর জেলায় ম্যালেরিয়। যেরূপ বিস্তার লাঁত করিয়াছে, ণিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে এরূপ 

ভীষণ প্রকোপের কথা জানিতে পারা যায় নাই । আমরা এ স্থলে জনৈক সম্্াস্ত ভদ্রলোকের 

উত্তি লিপিবদ্ধ করিতেছি._প্বর্ষার গ্রারস্ত হইতে রঙ্গপুরে এবার ম্যালেরিয়া যেরূপ ভীম- 

বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বিগত অর্ধশতান্ধীর মধ্যে এমন আর কখনও লক্ষিত হুয় 

নাঁই। মালেরিয়া-গ্রণীড়িত নর-নারীর রোগ-যস্ত্রণারিষ্ট আর্তনাদ রঙ্গপুরের শান্তিনিকেতন 

পল্লীভবনগুলি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক গৃহে ওবধ-পথ্য-- অধিক কি একবিন্দু 

| জল গ্রদানের লোক পর্যাস্ত ছিল না। রঙ্গপুরের পল্লীগ্রামগুলিতে প্রকৃত মুচিকিৎসকের 

খা। নিত্াস্ত বিরল। নুতরাং * * রঙ্গপুরের পেটেন্ট ওষধ ব/বসায়িগণের এ বংসয় 



গন ১৩২১, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা] উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য-তত্তানু লন ১২৫ 

বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। * * * আমরা কোন ক্ষুদ পল্লীর সামান্ত একজন 

দোকানদারকে দৈনিক গড়ে ৭০২ টাকার পেটেণ্ট ওষধ বির্রয় করিতে দেখিয়া অবাক্ 

হইয়াছি।” 

উত্তরবঙ্গের অন্যান্ত জেলা-সন্বন্ধে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে উপলব্ধি হয়, বিগত 

বরের তুলনায় বর্তমান বর্ষে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ম্যালোরয়ার প্রকোপ বদ্ধিত 

হইয়াছে। নিদাঘের অন্তে বর্ষার ঘন বাঁরপাতের সঙ্গে সঙ্গে (বিশেষতঃ হেমন্তধতুর প্রারস্তে 

বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়া গ্রকট মুগ্তিতে দেখা দেয় এবং অসংখা নর-নাগী বাণক-বা!লকার 

জীবন হরণ করে। এ বংসর নিয়মিত কালের অনেক পরে উ্তরবঙ্গের অনেক স্থানে 

প্রকুতভাবে বর্ষণ আরম্ভ হইক্জাছিল, অসময়ে আনয়মিত বর্ষণের ফলেই সর্বজ্ম রোগের 

প্রথরত। বৃদ্ধি পাইয়াছিল ॥ বিগত ১৯১৩ ও ১৯১৪ খৃষ্টানদের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অঠ্টোবর ও 

নবেম্বর মাসে উত্তর বঙ্গের কোন্ জেলায় কত লোকের জরে মৃঠা হইয়াছে, আমব। নিয়ে 

তাহার একটি তাপিক1 প্রদান করিলাম । রেখার উদ্ধা্ত সংখ্যা গতপুব বর্ষে এবং 

নিষমস্কিত সংখ্য। বিগত বৎসরের মৃত্যুহারজ্ঞাপক বুঝতে হইবে, 

সেপ্েম্বর অক্টোবর নবেম্বর 

২৯৬ ২ ৩৭৭৩ ৩৭৪১ ৪১৪৭ 

রাজসাহা ৩৭৬৫ ৩5৪৯ ৮৫2 £৪২3 
+২২ 1২১ 7২৪ +৪৮ 

৩০৫৪৬ ৪৮৯৭ ৪৮৬২ ৫৬১৩ 

দিনাজপুর. ৪২৮১ নন ৫৩৯৩ ৬৫৭৯, 
1৮ +৩ ৫ 8 

১৯১৮ ২৫১৫ ২১৪৭ ২৬৬৬ 

জলপাইগুড়ী হও ব্য মেন দূ 
41১১ +১১ 4৯৪ +১২ 

৬৪৬ ৭ ৭ ৬৩৪ ৬১৮৮ 

দর্ভিলিং নি বি বসল টি 

1১৭ -- ২০ "১৭৯ "১৯৭ 

৩৩৬৩ ৫৩০৩ 8৫৫০৩ ৫৬৮৯ 

রজপুর 8৬৩০ ৫৫২৪ ৮১৯৬ ৯১৯৫ 

১১ "১৮ শঁ ১৬ +১৪ 

১০৪৮ ১৭৯৭৯ ৯২৩৪ ১৬৪২ 

বগুড়া কুশৃজ হুদার ২২২৬ ২৮৫ 

+১৪ 1 ও +১১ 41২১ 

১৭১৩ ২৮৩৪ *১৩৭১ ৪৭৩৭ 

পাবনা ৩৩২৫ ২৯০২ ৪ 5৩১ ৫৬৭১ 

1১৭ ১৩ +২২ 1৪৭ 

১৯৯২ ২৮৬৯ ২৮৪৪ ৩১৪৭ 

মালদহ ২১৪১ ২৭২১ ৩১৬২ ৫৫২৮ 
1:৩৭ শা ৩৩ শ৫৩ শশ ১৩৪ 



১২৬ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 

গৃ্লভাবে বিগত ১৯১৩ ও ১৯১৪ খৃষ্টাকের আগস্ট, সেপ্টেম্বর অক্টোবর ও নবেস্বর এই 

চারিমাসে সমগ্র উত্তরবঙ্গে কত নর-নারী, বাঁলক-বালিক মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছে, 

আমর! নিষ্নে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম । 

আগ সেপ্টেম্বর অক্টোবর নবেম্বর 

১৯১৩ ১৬১,৯৮২ ২৭) ৭৯৬ ২৩,৩৪৪ ২৮,৩২৯ 

১৯১৪ ২৪১২০ ১৪৬৪৬ ৩০,৬৪২ ৩৮১৪৯৫ 
+ 1 1 চর 

১9১ ১২২ ১৬৪ ৩৪২ 

সমগ্র উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত উল্লিখিত জেলাসমুছের গ্রাষের সংখা! ৩৯,০০১, উহার 

মধ্যে ৩৩,৫১২ খানি গ্রাম হইতে বিগত বর্ষে মালেরিয়াজনিত মৃতার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া 

গিয়াছিল। স্তরাং বর্তমান বর্ষে উল্লিখিতরূপ ম্ালেরিয়া-বিধস্ত গ্রামের সংখ্যা যে 

বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইগাছে, তাহা! বেশ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৯১৩ খৃষ্ঠাবে 

কোন জেলার কত গ্রামে এইরূপ ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করিক্বাছিল, আমর! নিয়ে তাহার 

তালিকা প্রদান করিলাম ;-- 

জেলা গ্রামের সংখ্যা যত্ত গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া মৃত্য 
বাদ প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে। 

রাজসাহী ৬১৬৭২ ৬,৫৪৩ 

দিনাজপুর ৯১৬৫৯ ৭২৪৪ 

জলপাইগুড়ী ২১১২১ ২১০৭৭ 

দার্জিলিল ৫০৬ ৪২৫ 
রজ পুর ৭১8৪১ ৬১৬৫৫ 

বগুড়া ৩১৩২০ ২১৮০৯ 

পাবনা ৪১,২৯৬ ৪১০৩২ 

মান্দহ ৪,৬৮৬ ৩,৮৬১ 

মোট | ৩৯,০৯১ ৩৩,৫৬২ 

কিন্তু আশার কথ! এই যে, বিগত ১৯৮ হইতে ১৯১২ খুষ্টাব্ব পর্যাস্ত পাচ বৎসরের 

তুলনায় বিগত ১৯৯৩ খুষ্টান্ধে সমগ্র বাঙ্গাল! প্রেসিডেম্সীর মধ্যে একমাত্র রাজসাহী বিভাগে 

॥ ম্যালেরিয়াজনিত সৃত্যুসংখ্যা হাস পাইয়াছে। আমর নিয়ে 'বিভিষ্ন বিভাগের ব্যালেরিয়া- 

জনিত মৃত্যুর হায় গ্রদদান করিলাম 



দন ১৩১১, ২য়) ৩য় ও ৪র্ঘ সংখা] উত্তরবঙ্গের শ্বাস্থ্য-তত্বানূ লন ১২৭ 

বিভাগের নাম প্রতি সহত্র অধিবাসীর মধো যত জনের মৃতু হইয়াছে। 
১৯১৩ ১৯১২ ১৯৪৮---১৯১২ 

খুঃঅব খুঃঅব খুষ্টাব্দের গড় 

রাজসাহী ২৬৬ ২৮, ০৬ ২৮'৩৭ 

বর্ধমান ২২'৯৬ ২২3৩ ১৯১৩ 

প্রেমিডেন্সী ২৯১৫ ২৬*৭৪ ১৮৪৯ 

চট্টগ্রাম ১৯২১ ১৭৭৯ ১৮৯১ 

ঢাঁকা | ১৯৪৩ ১৬'২৪ ১৬৯১ 

কিন্তু “কুমীরের সহিত যু্ধ করিয়া জলে বাস”, আর মালেরিয়ার সহিত সংগ্রাম করিয়] 

বঙগদেশে নিরাপদে অবস্থান একই কথা মনে হয়। কতকাল ধরিয়া এই দারুণ বাধি 

বাঙ্গালীর রক্ত মাংস শোষণ করিতেছে, ইতিহাসে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ন1। 

তবে ইহ নিশ্চয়, বিগত কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীর মধ্যেই এই দ্বারুণ ব্যাধি “সোণার বাঙ্গাল।" 

ছারখার করিয়াছে। 

মেডিকেল কলেজের ম্যালেরিয়া-তবা্রসন্ধীন-বিভাগের স্থৃবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল 

সরকার এম, এ মহাশয় বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্বের ৭1101121) 0109168) (92006৫* নাক পত্রে 

লিখিয়াছেন,_-170 ৪৮ ০1 001)1111001201 130100511 11101:9605 00117080788 

1121001 50 9101961010 0017). 23 01)10)01) 11) 130100.] 01019 (170 13014 ৪1 

8]1091010”, অর্থাৎ অর্দ-শভাব্দী পূর্বের বাশলা-দাছিতা পাঠে অবগত হওয়া ঘাঁয় যে, বর্ধমানে 

ম্যালেরিয়। সংক্রামকভাবে দেখা দিবার পূর্বে বাগলায় কুত্রা(প ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ 

পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু এই উক্তি আমরা সত্য বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারিলাম ন1। 

“ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর কাগজ-পত্র দেখিলে বুঝা যায় ষে, সে সময়ও কলিকাত| ও বাঙ্গালার 

অন্থান্ত স্থানে ম্যালেরিয়া! ছিল ।* উত্তরবঙ্গের অন্তান্ত জেলার মধ্যে রঙ্গপুর পঞ্চবিংশ বর্ষ 

পূর্বেও ম্যালেরিয়ায় জন্ত গ্রসিদ্ধ ছিল, এমন কি লোকে রঙ্গপুরকে “্যমপুর* বলিত। প্রাচীন 

&তিহাসিকগণের গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, বাঙগালার ম্থবাদারের নিষুক্ত ফৌব্দারগণ যং- 

কালে রঙ্গপুরে অবস্থান করিতেন, তৎকালে রঙ্গপুরের স্বাস্থ্য নিতাস্ত ভাল ছিল না, এবং এই 

কারণে তৎকালে ফৌজদারগণের অনেকে একাদিক্রমে বহুকাল রঙ্গপুরের শাসনকাধ্য পরি- 

চালন করিতে পারেন নাই। ইহা! ১*৯৪ হইতে ১১২* খৃষ্টানদের কথা । ভারতবর্ষের গবর্ণর 

মারকুইস অব. ওয়েলেদ্লি ১৭৭ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, এ সময়ে মুর্শিদাবাদ ঘোর অস্থাস্থা- 
কর ছিল। বহুরমপুরস্থিত সৈনিকাবাসের সৈশ্গেরা প্রায়ই ম্যালেরিয়া জরে ভূগিত। ডাক্তার 

ইলিয়ট বলেন, ১৮২৫ খুষ্টান্জে এই জর প্রথমতঃ যশোহরে দেখা যায় । ১৮৩৩ খুষ্টান্ব হইতে 

১৮৪০ খৃষ্টানদের মধ্যে ইহ! গঁদপ্লালিতে মহামারী আকারে প্রকাশ পায়। ১৮৪৫ খুষ্টাব্বে এই 

জর বনগ্রাম ও চাকদছে গ্রকট মুর্ঠিতে জেখা দেয়। ১৮৫৩ খৃষ্টা্ে ইহারই গ্রকোপে উলাগ্রাম 



১২৮ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক। 

উতমন্ন হয়। পরবন্গ বংসর এই জর, কীচড়াপাঁড়া, হালিসহর, নৈহাটা, ত্রিবেণী ও অন্থান্ত 

স্থানে বিভ্ৃৃত হয়। ূ 
অতঃপর ১৮৬১ খ্ৃষ্টান্বে এই মহামারী অতি প্রবলবেগে বর্ধমান সহরে দেখা দেয়। অভং- 

পর ইহার লীলাক্ষেত্র অতিশয় বিস্তীর্ণ হয়। দক্ষিণে দ্বারবাঁসিনী, পশ্চিমে কাটোয়া, উত্তরে 

মেহেরপুর, পূর্বে বারাসত, গোবরডাজ।, ইচ্ছাপূর এবং ক্রমে ক্রমে দিনাজপুর, রঙ্গপুর হইয়া 

সমগ্ত দেশ ছাইয়া ফেলে । পঞ্জাবেও ম্যালেরিয়! প্রকট মুর্তিতে দেখা দিয়াছে। আজ সমস্ত 
ভাঁরতময় ম্যালেরিয়া । অধুনা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বঙ্গদেশে  গ্রতি বৎসর ১৭ লক্ষের 

অধিক নর-নারী, বালক-ব!লিক! মুতামুখে পঠিত হইতেছে। 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে, এক শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গাল! দেশের যে 
সকল জেলায় ম্যালেরিয়ায় গ্রকোপ আদৌ পরিলক্ষিত হইত না, এক শত বৎসরের মধোই 
সেই সকল স্থান ম্যালেরিয়া উৎসন্ন হইয়! গিয়াছে । অধিক দিনের কথা নহে, বিগত 

২৭এ জানুয়ারী তারিখের “কলিকাতা বজেট” নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 

*[000 1১105170181 9001901 শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে আমরা নিয্ললিখিত অংশ উদ্ধত 

করিতেছি-_ 
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অর্থাৎ ম্যালেরিয়া! সমগ্র প্রদেশের উপর প্রকটমুদ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। পুর্বে যে সকল 

জেলায় লোকে মালেরিয়ার কথা আদৌ জানিত না, অধুনা তত্তৎ স্থানে বুলোক ম্যালে- 

রিয়ার করাল গ্রাসে নিপতিত হইতেছে । দৃষ্ান্তশ্বরূপে বাকুড়া ও বীরভূম এই ছইটি জেলার 
নাষোক্পেখ কর! যাইতে পারে । এই ছুইটি জেলায় সময়ে সময়ে বসম্ত ও কলেরার প্রাহর্তাব 

পরিজাক্ষিত হইকেও, লোকে ম্যালেরিয়ার ধার ধারিত ন।। কিন্তু বর্তমান বর্ষে এই ছুইটি 

জেলার অবস্থাই শোচনীয়। বিষুঃপুর হইতে জনৈক মনতরান্ত ভদ্রলোক আমাদিগকে লিখিরা- 
ছেন, সম্প্রতি তাহাকে সহর হইতে দশ মাইল দুরে একটি থামায় গমন করিতে হইয়াছিল, 
এই খানার মালেরিয়াজনিত মৃত্া-সংখ্যার বিষয় অবগত হইয়! তিনি স্বন্তিত হইয়া গিয়াছেন। 
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উস্ সলাতিন” 
প্রণেতা 

সুন্দী গোলামহোসেনের 
সমাধিতে সংযুক্ত প্রস্তর ফলকের 

চিত্র । 





সন ১৩২১, ২র, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা] উত্তরবঙ্গের স্বাস্থা-তত্বানুশীলন ১২৯ 

জন্ম-মৃত্।র তালিকা হইতে তিনি অবগত হইয়াছেন যে, এই একটিমাত্র থানায় কেবল 
ম্যালেরিয়া-জরে সপ্তাহে ১৫* হইতে ছুই শতের অধিক নর-নারী, বালক-বালিকার মৃত্যু 
হইতেছে--কিস্তু এ সময়ে এমন কি ২* জনেরও জন্ম হয় নাই। 

স্থৃতরাং ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের অবস্থা কি হইবে, আমর1 তাহা! কেষন করিয়া বলিব? 

অভীতের অভিন্তত1 হইতে ভবিষ্যতের অন্ত যদি কিছু শিক্ষ! করিবার থাকে, আমর! বর্তমানে 

তৎনন্বন্ধেই আলোচন! করিব। 

এখন কথা এই যে, যে কারণে সমগ্র বলদেশ ম্যালেরিয়া উৎসঙ্গ যাইতে বসিয়াছে। 

অদুর ভবিষ্যতে দমগ্র উদরবঙ্গের অদৃষ্ট-গগনে তত্তৎ কারণের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর কি ন!। 
ইতঃপূর্ববে সমগ্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন বিভাগে বিগত ১৯*৮ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাকে জররোগে 

মৃতার যে হার প্রদর্শন কর। হইয়াছে, উহার আলোচন1 করিলে ম্প&ইই পরিলক্ষিত হইবে, 

সমগ্র বগদেশের মধ্যে বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী, চট্টগ্রাম ও ঢাক! এই চারি বিভাগে ম্যালেরিয়ায় 

মৃত্যু-হার ক্রযশঃই বন্ধিত হইয়াছে, কিন্তু রাজদাহী বিভাগে মৃত্যুর হার ক্রমশংই হাসপ্রাণ্ত 

হইয়াছে । তথাপি উত্তরবঙ্গের মৃত্যুর হার সামান্ত নহে। বিগত ১৯১৩ খষ্টাে বদদেশের 
বিচিন্ন বিভাগে প্রতি সহম্ে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, আমর! নিয়ে উহার ভালিক! 

প্রদান করিলাম 

রাজসাহী ২৬৬৫ 

বদ্ধমান ২২৯৬ 

প্রেসিডেন্দী ২০১৫ 

চট্রগ্রাম ১৯২১ 

ঢাক! ১৭:৪৩ 

স্থতরাং সমগ্র উত্তরবঙ্গে মৃতার হার ক্রমে হালপ্রাপ্ত হইলেও, এখনও বঙ্গের অন্তান্ত 
জেলা ও বিভাগ অপেক্ষা! উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যো্রতির বহুল প্রয়োজন রহিয়াছে) মালবযহ, 

পাবনা এবং বর্তমান বর্ষে রঙ্গপুরে জররোগে মৃত্যুসংখ্যা বড়ই ভয়াবহ। কিন়পে ইহার 

আশু প্রতিকার হইতে পারে, তদ্ধিষয়ে দেশের শিক্ষিত ও স্থৃধী ব্যক্তিবর্গের বিশেষভাবে তিত্বা 

করা প্রয়োজন। রর 

ম্যালেরিয়ার উৎপতি ও নিবারণ-সম্বন্ধে দেশের কৃতবিত্ বাক্তিগণের মত বাহাই হউক ন 

কেন, ইহা! নিশ্চয়, কয়েকটি কারণে সাধারণতঃ বাজালাদেশের সর্ধঞজ ব্যালেরিকা! বিদ্যায় 
কাত করিরা থাকে । আমর! সংক্ষেপে নিয়ে উহ্থার কারণ উল্লেখ করিয়া ভবিষাতে 

উত্তরবঙ্গের সম্বন্ধে উহাদের সার্থকতা নিদ্ধীরণ কর্রিব। নির়লিখিত কয়েকটি কাগণেই 
ম্যালেরিয়া সর্ধজর বিস্তার লাভ করিতেছে, ইহ! একরূপ সর্ধাবাদিলপ্মতপে খ্বীকার কর! 

যাইতে পারে । | | 

১৭ 



১৩০ রঙ্গপুর-মাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক' 

(১) রেলপথসমূতের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাভীবিক জলগথসমুহের রৌধ। 

(২) দেশের নদনদীসমূহ মজিয়া। যাওয়ায় এই সকল মরা-নদীর ফলে দেশের 
স্বাস্থাহীনত!। 

(৩) পাটের চাষ ও তন্নিবন্ধন পাণীয় জালের অপবাবহার। 

(৪) দেশব্যাগী দয়িদত|। 

(৫) অরণ্য, ভোবা, নালা গড়তি। 

এবং (৬) জনসাপারণের স্বাঙ্থাবিপান-সন্বন্ধে অজ্ঞত|। 

. আমি এখন প্রথম বিষূয়র আলো?না করিব। 

ফ্রান্সিস্, এইচ. স্কাইন নামক ভারতীয় দিবিল-দার্ভিসের জনৈক পেন্দমভে।গী কর্ম্মচারী 
বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্খের জানুয়ারী মাসের 10751 817৭ ৮০১০ পত্রিকায় বিখিয়াছেন,_. 
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১৮৬৪ খুষ্টাকের মধ্যে ই& হগ্ডয়ান ও ইঠ্টার্ণ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র 

দেশের স্বাভাবিক জলপ্রবাহ রুদ্ধ হুয়। রেলওয়ে কোম্পানী সেতু ও কালভার্ট গ্রভৃতি নির্শাণ 

করিয়। এই ক্ষতির পূরণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু উহা ফলগ্রদ হয় নাই। 

রেলপথগমুছ সমগ্র দেশকে জালের স্থায় বেন করায় দেশের স্বাভাবিক জলগ্রবাহের অন্তরায় 

উপস্থিত হইয়াছে, অথচ এই সকল জলগ্রবাছের কার্যকারিতা যে কতদূর আবশ্টক, 

তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বদ্ধমানের ভীষণ সংক্রামক জরের অস্তে *[11461010 

ঢ'৪%৪] 00100013911) এই জরের হেতু নির্ণয়কাঁলে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন,__“)9 

2৪000001) 01 80)6:110008 11101801001 0008 59111) 10187503 01 10170038 117)0):0- 

6৪. ৮0891-801)1)1) 1000 ০010%01)00 01 1109 01)3017106101) 10 61০ 2158৮1১808৯ 

অর্থাৎ উন্নত পয়ঃ প্রবাহের ফলে ভূমির অন[বশ্ক আর্দ্রতা নষ্ট হওয়ায় নদ-নদীর খাতসমূহ 

প্ররিষ্কত এবং ভ্বলাভাৰ বিদুরিত হুইয়। দেশের স্বাস্থ্য উন্নত হয়। কমিশনের উল্লিখিত মন্তব্য 

তৎকালে পরিগৃহীত ন! হইলেও অধুন! কর্তৃপক্ষ উহ্থার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে আর্ত 

ক্ষরিয়াছেন। | 

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের যে কয়েকটি জেলার সামান্তভাবে ডেনেজ-কার্ধয 

আরম্ত হইয়াছে, বঙ্গদেশের স্থাস্থা-বিবরণী পাঠে অবগত হওয়! যায় যে, এ সমপ্ত ডেনেজ 
কারের ফলে বিশেষ ভাবে স্থাস্থ্যোক্সতি হইয়াছে। আমর! নিয়ে গবর্ণমেপ্টের প্রদত্ত স্াস্থা- 

? বিবরণ হইতে স্থাস্তথ্যোনতির পরিচয় প্রদান করিলাম-_ 



সন১৩২১, ২র, ৩য় ও ধর্থ সংখ্যা] উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য-তত্বান্বুশীলন ১৬১ 

জেলার নাম ষে বৎসরে (ড্রনেজ-কাঁ্য শেষ হওয়ার ড্রেনেজ-কার্য্য শেষ 

ড্রেন্র-কীর্ধ্য শেষ হইয়াছে পূর্ব পাঁচ বংসরের মৃত্যু সংখ্যার হওয়ার পর পা বৎনরের 
হার (প্রতি সহন্ব) মৃতুার হার (প্রতি সহশ্র) 

দিনাজপুর ১৮৮৭ ২৮ ৪৬ ১২৩২ 

জলপাহগুড়া ১৮৯৬ ২৯৯৫ ২৫১১ 

রঙ্গপুর ১৮৭৯ (ঘোষের ডেণ) ৩৫৯৪ ২৭'৯৮ 

এ ১৮৯০ (ক্রাইণের ডেণ) ৩৭'৬৩ ৩০৬৭ 

উল্লিখিত ডেনেজের ফলে যদি উন্রবঙ্গের অন্ততঃ তিনটি জেলারও উন্নতি হুইয়! থাকে, 
তবে অন্তান্ত জেলায়ও এইরূপ ড্েেনেজের আবশ্যকতা আছে, তাহা ম্বীকার করিতেই 

হইবে। 
বর্তমানে রাজসাহী বিভাগের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, 

পূর্বদিকে সঙলগিলবহুল ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পশ্চিম-দক্ষিণে গঙ্গা ও পদ্ম! ইহাকে বেষ্টন 

করিয়। আছে। পরস্ত বছ ক্ষুদ বৃহত্থ নদ-নদী এই সীমান্তে আদিয়া (মপিত হ্ইয়াছে। 

প্রাচীনকাল হইতে র্গপুত্রের গতি বহুল পরিবন্িত হইয়াছে । গঞ্গা ও পদ্মারও অনেক পরি' 

বর্তন হুইয়াছে। কিন্তু কার্ধ্যতঃ সর্বসময়েই গঙ্গা, পন্ম! ও ত্রঙ্গপুত্রের সলিল রাশি উত্তরবঙ্গের 

বিস্তৃত ভূখণ্ডকে স্বাস্থাসম্পদ ও ধশ্বধ্য প্রদান করিয়াছে । কিন্ত অধুনা পল্সার অবস্থা নানা- 

রূপে আশঙ্কাপ্রদ ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবগের স্বাস্থ্য-সম্পর্দে ভাগ্য-বিপর্ধযয় হইবার উপক্রম 

হইয়াছে। 
অনুমান চারি বৎসর পুর্বে আমি সর্ব প্রথমে পম্মার দর্শন লাঁভ করিয়াছিলাম) সেই 

আমার উত্তরবঙ্গের সীমান্ত প্রদেশে আগমন। দামুকদিয়া হইতে অনুমান € মাইল দুরে ভ্ুনিয়।- 

দহ উচ্চ ইংরেজী বিস্তালয়ের সহকারী প্রধান শিগকের কাধ্যভার গ্রহণ করিয়! আমি তথায় 
গমন করি। জুনিয়াদহের পাদদেশ ধৌত কিয় কয়েক বংসর পুর্বে পল্মার খরশ্োত 

তরতর বেগে প্রবাহিত হইত । আমি যখন উপস্থিত হ5লাম, তথন দেখিলাম, বিপুল সিল! 

পদ্মা অনুমান ছুই মাইল দুরে সরিয়া গিয়াছে । আর অভীতের নিদশনস্বরূপ পল্লার প্রাচীন 

খাত গ্রামের অদূরে আপনার গতিপথ চিহুত করিতেছে । স্ুবিস্তৃত জলরাশি অনুমান এক 

মাইল বিস্তৃত, উভয় মুখ রুদ্ধ; কেবল বর্ষাঞ্ধচতে প্রবল জলমোত এক মুখ ভাঙ্গিয়া 
এই প্রাচীন খাতে প্রবেশ করে। আমি দেখিনা] অবাক হইলাম, এই স্থানে ম্যালেন্তিয়া পূর্ণ" 

ভাবে আত্মবিকাশ করিয়াছে, কিন্ত এখান হইতে অন্ুযাঁন ৫ মাইল দুরে দামুকদিয়ার স্বাস্থ 

পূর্ণভাবে অক্ষু্ রহিয়াছে । অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, যখন এই বহদৃরবিস্বৃত গ্রাম 

খানির পাদদেশ দিয়! পল্প। গরবাছিত হইত, তখন ইহার স্বাস্থ্য ন্থন্দর ছিল। কিন্তু অধুন| এই 

মর! নদীই গ্রামধানিকে ধ্বংসপথে টানিয়! লইতেছে। বলিতে ছুঃথ হয়, ম্যালেরিয়ার প্রবল 

আক্রমণে নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্বে ছই মাঁসের মধ্যে আমাকে এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হ্য়। 

স্থান পরিত্যাগের পর আমি আমার পূর্বস্বাত্য অনেকাংশে গ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। 



১০২ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষত পত্রিক! 

উদ্ভরবঙ্গের স্বাস্থাতবানুশীলন কালে আমার মনে ম্বতঃই একটি প্রশ্ন উখ্িত 

হইতেছে । আমি সমগ্র উত্তরবঙ্গবাপীর নিকট বিষয়টির গুরুত্ব উপীলন্ধি করিবার অন্ত 
বিশেষ তাবে অনুরোধ করিতেনছ্ছি। আজ যাকারা! সভায় উপস্থিত, বোধ হয়, তীাহাদিগের 

সকলেই সাড়াঘাটের অদূরে পদ্মাবক্ষে ইংরাজের স্থাপতা-কৌশল ও বিজ্ঞানবলের অদ্ভুত 
নিদর্শন অপূর্ব্ব সেতু প্রতাক্ষ করিয়া! থাকিবেন। কিন্তু এই সেতু নির্মিত হওয়ায় পদ্মার 

অবস্থা! কিরূপ শোচনীয় হুইবার উপক্রম হইয়াছে, কেহ কি তাহা চিস্তা করিপ্লাছেন? 

আমি অবগত হইলাম, বিগত কিঞ্দিন এক বংসরের মধ্যে পাবনার নিয়ে এক গ্রকাও 

চড়! পড়িয়াছে, সলিলরাশি উম্মত্তের গায় একবার এদিক, একবার ওদিক আবর্তন করিতে 

করিতে অবশেষে যেন ক্লান্তদেকে এক ক্ষীণ পন্থা! অন্ুদরণ করিতেছে । ফলতঃ অবস্থা! 

যেকধূপ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে অচিরকাল মধ্যে পল্ম। উম্মাদ আবেগে এই পাবন। 

জেলার নুতুর দক্ষিণ দিয়! নৃতন পথ করিয়! লইবে, অন্তথা ইহার সলিল প্রবাহ ভীম আবর্তে 
মিষ্নবঙ্গের অভিমুখে প্রবাহিত হইবে, এবং অল্প চেষ্টার ফলেই হশোহর ও খুলন| প্রভৃতি 

অঞ্চলের স্বল্লসলিল! কপোতাক্ষী, বিগত-জীবন তৈরব প্রতৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবে । কিন্তু 

উত্তরবঙ্গের অবস্থা হইবে কি? যেরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে পাবনার নিষ্নস্থিত 

ইচ্ছামতী বশোহরের প্রান্তবাহী ভৈরবের আকার ধারণ কন্গিয়। লক্ষ লক্ষ জীবননাশের 

কারণ হইবে, এবং পদ্মার পূর্ব গ্রভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইবে। পন্প। ও গঙ্গার সলিলের অভাব 

হইলে উত্তযর়বঙের অনেক নদ-নদী মরিয়া যাইবে । 701)6975 8৮%180108] /90000৮ ০৫ 

85088] গ্রন্থের রাজসাহী জেলার বিবরণ হইতে আমি নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত 

কমিতেছি £- 

+প56 10151058501 1২205119121 ০20 955 06 157195617060 0 50100051016 0) 1015010 

১০৩ 00৩ 56205100018 592061)81 10680121 ০1016, 01 ৮11১1010091 0817255 [২1৮91 10000773 

(8৩ 1179 210 035 00021209311 006 ০9205711106 11055 ০0101217886 ৮০৪] 067 06 190:9960- 
6৫ 0 ও 91713 ০06 ০0100600010 117365 70177 01 09217595, 9110. ?9]া) 009 10161) 0901009 11 
1017)2)001 00 (5৩ 2010, 0০0৬2105005 5০0036]17) 8%6160010 01 06 0৮2120 011, 205 

280855 92110 61781181761 0027) 076 85751911661 ০০400), 070 92667019105 22 

00 10 10006 15177885 হিট 21] 0910 06 01610130106 00175155511 00600591217 91] 
8000 10505 16 1095 9৭8) ৩2৪1৮210..৮ 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে উপলব্ধি হইবে, গঙ্গার সমতল অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া! উত্তর- 

বঙ্গের মধ্যে চলন বিল ও অন্ভান্ত নদ-নদী গঙ্গ! হইতে পর্য্যাপ্ত সলিল গ্রহণ করিয়া থাকে। 

কিগ্তু গঙ্গার শ্রোত অপেক্ষাকৃত মন্দ ও সলিলের পরিমাণ হাসগ্রাপ্ত হইলে ভবিধাতে নিশ্চিত- 

ভাবে এই সকল নদ-নদী মরিয়! যাইবে এবং সমস্ত উত্তরবঙ্গ অস্বান্যকর হইয়। উঠিবে। 
আমার আশঙ্কা! যে নিতান্ত অনুলক নহে, ১৮৬৪ধৃঃ অব্দের [01৫61010 [8৮1 001201001- 

। ৪৪০০ এর অন্ততম সন্ত দ্ব্গীয় রাজ! দিগন্থর মিত্র মহাশয়ের উক্তিতে তাহ কার্ধ্যতঃ স্বীকার 
করা হইয়াছে। স্বর্গীয় দি মহাশয়ের অন্তবোর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে ।--"পঞ্জাব ও 
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উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের কৃষিকার্ধ্যের স্থুবিধার জন্ত শত শত মাইল ব্যাপী যে যমুনা-কেনাল 

কাট! হইয়াছে, তাহার সমস্ত জল গঙ্গা হইতে লওয়া হয়। ইহার ফলে গঙ্গার নিয়াংশের 

আোত মন্দীতৃত হওয়ায় নিয়বঙ্গে উহার অসংখা শাখা-প্রশাখা দিন দিন মিয়া 

যাইতেছে ।” মুনা-কেনালের ফলে নিয়নঙ্গের ষে শোচনীয় অবস্থ! হইয়াছে, সাড়া সেতুর 
ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের যে সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইবে না, তাহা কেমন করিয়া 

বলিব ? 

উত্তরবঙ্গের সর্বত্র অধুন1 পাটের চাষ অসম্তবভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাট পচাইবার কালে 

দেশের সর্বন্ত জল-স্থল ও বাযুমণ্ডল এমন দুষিত গন্ধে পূর্ণ হইয়া! উঠে যে, উহার ফলে দেশে 
নানারূপ পীড়ার সঞ্চার হয়। আমি জানি, পাট পচাইয়! যাহাতে নদীর জল নষ্ট করিতে না 

পারে, এই জন্ত যশোহর-জেল1-বোর্ড একবার যশোহরের সর্ব নদ-নদীতে পাট পচান বন্ধ 

করিবার জন্য কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্ত এইরূপভাবে নিষেধ করা সর্বত্র 

সম্ভবপর নহে। দরিদ্র কৃষক জানে, পাট তাহার অর্থাভাব বিদুরিত ও সুখ-ন্ুবিধ! প্রদ্দানে 

যতদুর সমর্থ, অন্ত কিছু আর তেমন নহে। ন্ুতরাং তাহার গৃহ-কোণের পতিত ভূমিখণ্ডে সে 

এক মুষ্টি পাটের বীজ নিক্ষেপ করিতে পারিলে আপনাকে ধন্ত মনে করে। এ অবস্থায় পাটের 

চাষ রোধ করা কখনও সাধ্যায়ত্ত নহে। পরস্ত উহার ফলে যে জেলার স্থাস্থা অনেকাংশে হীন 

হইয়া পড়িবে, তাহাও অবশ্থস্তবী। 

আমি স্থানান্তরে উল্লেথ করিয়াছি, পুর্বে গ্রামে গ্রামে ধোপা, পরামাণিক, বাস্তকর, 

কুস্তকার, কর্মকার, তৈলিক প্রভৃতি দেখা যাইত, অধুনা তাহাদিগের সমস্তই প্রায় লোপ 

পাইয়াছে, এবং পশ্চিমাঞ্চলের মিল্ত্রী, ধোপা, পরামাপিক প্রভৃতি তাহাদিগের স্থান অধিকার 

করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালের এই সমস্ত ও অন্তান্ত বিভিন্ন জাতীয় শিল্পকুশল 

বাক্ষিগণের পরিণাম কি হইল ? বিশেষ অনুসন্ধান করিলে পরিলক্ষিত হুইবে, জাতীর শিল্প- 

বাবসায় আশানুরূপ অর্থপ্রদ না হওয়ায়, পরস্ত অর্থাভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহাদিগের একাধিক 

বংশপরম্পর! বিলুপ্ত হুইয়! গিয়াছে, অথবা কৃষিকার্য অধিকতর লাতপ্লনক বিবেচিত 

হওয়ার ইহার! কৃষিকার্ষো প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্বের অপেক্ষ! বছলোক অধুন! কৃষিকার্ষে 

গ্রবৃত্ত হওয়ায় দেশের সর্বত্র গোচর ভূমির অভাব হইয়াছে। বাঙ্গলায় সর্বত্র গোচর 

তৃত্নির অতাব তীব্রভাবে অনুভূত হইলেও উত্তরবঙ্গের পক্ষে ইহা! অধিকতর সত্য বল! বাইতে 

পারে। পণুখাস্তের ছু্দুগ্যতা, গোচর-ভূমির মতাব, এবং সবল বৃষের অভাবে সমগ্র বঙ্গের 

গোকুল ধ্বংদপথে প্রস্থিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গেরও এ বিষয়ে চিন্তা করিবার উপযুক্ত 

অবসর উপস্থিত হইয়াছে । বিশুদ্ধ ছুণ্ধের ও পষ্টিকর থান্ডের অভাবে সমগ্র উত্তরবঙ্গের মধ্যে 

কিরূপ অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে, আমি আমার আলোচনার উপসংহারতাগে উহা 

প্রদর্শন করিৰ। অধুন1 সমগ্র উত্তরবঙ্গের সমবেত বাণীর ও কমলার বরপুত্রদিগকে আমি 

সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, বাধাতে দেশে গোঁচর-ভূষি বুদ্ধি পায় এবং দেশের গোকুল বৃদ্ধি 



১৩৪ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক! 

পাইতে পারে, তাহারা তদ্ধিষয়ে চেষ্টা করুন। তাহাদিগের চেষ্টা ব্যতীত এই সুমহৎ ব্রত 

সম্পর় হওয়া সম্ভবপর নছে। 

আমি এইথানে আর একটি বিষয়ের প্রতি সমগ্র উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি 

আকর্ষণ করিতে ইচ্ছ! করি। কিছুকাল পুর্বে রঙ্গপুরের স্বাস্থ্য-বিবরণী আলোচনাকালে এক 

বিষয়ের প্রতি আমার সাগ্রহ দৃষ্টি পতিত হয়। সমগ্র উদ্ধরবঙ্গের স্বাস্থ্যতত্ব আলোচনা- 

কালে সেই একই বিষয়ে আমার অনুসন্ধিৎপা জাগ্রত হইয়াছে । বিগত *১৯১৩ খৃুষ্টাব্ের 
বঙ্গদেশেয় স্বাস্থ্যবিবরণী” (1২11)078 07) 0709 80101620000 00113891088] 0৮ 006 098 1913) 

শীর্ষক পুস্তকের প্রথম পরিশিষ্টের (4১01)07)01) ৮ম ও ৯ম পৃষ্ঠার সমগ্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন 

জেলায় বহসান্ুক্রমে নর-নারীর মৃত়্াসংগা। উল্লেখ কর! হইয়াছে । আমর উল্লিখিত বিবরণ 

হইতে কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গের জেগামূহের মৃ্যুসংখ্যা উদ্ধ ত করিলাম ৫ 
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উল্লিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমর! একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি। 

বিভিন্ন বয়সের মৃত্যু-তাঁলিকাগুলি সাধারণভাবে পর্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, 

১৫ হইতে ৩০ বপরের মধ্যে গ্রতোক জেলায় পুরুষ অপেশগ। স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখা। অধিক 

হইয়াছে_-কিস্তু অন্ঠান্ত বয়সে কৃতাপি স্ত্রীলোকের সংখা। পুরুষের অধিক হয় নাই। সমগ্র 

বঙ্গের মৃত্যুসংখ্য সামান্তভাবেও আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে, একমাত্র উত্তরবঙ্গের পক্ষে 

ইহা! সতা নহে। পরস্ধ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ধন্ত্রই উহ! সমভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ 

করা যাইতে পারে | এখন প্রশ্ন এই, ১৫ হইতে ৩০ বংসরের মধ্যে বাঙগলাদেশের সর্বআই 

পুরুষের অপেক্ষা স্্রীলোকের মৃত্যুংখ্যা এইরূপ বদ্ধিত হুইল কেন? যাহারা বাগলাদেশের 

বর্তমান সামাজিক মবস্থা সম্থন্ধে নিতান্ত সামান্যভীবেও স'বাদ রাখেন, ধাহারা দেশের দুঃখ" 

দারিদ্রা, অন্নকষ্ট ও নিতাদুর্ভিক্সের বিষয়ে কিছুমান চিন্তা করেন, দেশবাপী অজ্ঞতা, কুসংস্কার, 

স্বাস্থাবিধির অবহেলা, বিশুদ্ধ খাছ ও গোছুগ্ধের অভাৰ গ্রভৃতি যাহাদগের চিন্তাআোত কিছু- 

মাত্র পরিবন্তিত করিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান নিতান্ত অসম্ভব হইবে 

ন1। য়ে বয়সে মানুষ পূর্ণ স্বাস্থ্যলীত করে, যে বসে মাষেয় মৃত্যুর সম্ভাবন। সর্বাপেক্ষ! 

কম, সেই বয়সেই যদি মৃত্যুর সংখ্য! সর্বাপেক্ষা! অধিক হয়, তবে কি উহা! প্রকৃতভাবে চিস্তার 

বিষয় নহে? বিগত বর্ষে সমগ্র উত্তরবঙ্গের পাচ হইতে যষ্টি ও তদুর্দ বর্ষের পুরুষ ও স্ত্রী- 
লোকের মৃত্যুসংথ্য নিয়ে প্রন হইল ২-_ 

বন্নস পুকম ত্ 
৫-১৪ ১৩)৪৪১ ১০১৬৫৮ 

১৪০১৫ ৭০৭৬ ৫,৯১৪ 

১৫০২০ ৩১১৩১ ৪১১৩৯ 

২০-৩৬ ১৪ ০৪১ ১৮৮১২ 

৩০-৪ ১৫১৩২০ ১৪১,৩২৭ 

৪ *-৫৩ ১২১৯৭ ১ ৯,৯৩৬ 

€ ৪.৬৩৪ ১০১৩০৬৩ ৮৩৪৭৯ 

৬০-তদৃর্ধ ১৪১৯৯১ ১১৫৯৪ 

স্তরাং দেখ! বাইতেছে, ২* হইতে ৩* বৎসর বয়সের মধ্যে সমগ্র উত্তরবঙ্গে কেবলমাত্র 

১৮৮১২ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে । পাঁচ বর্ষ হইতে তদুর্ধকালে কোন বযপেই স্থী- 

পুরুষ নির্বিশেষে এত অধি€ মৃত্যুর সংখ্যা পরিলক্ষিত ভয় না। 

উত্তরবঙ্গে__স্ধু উত্তরবঙ্গে বলি কেন,__সমন্ত বঙ্গে মাতৃজাতির এইকপ অকালমৃত্যু বন্ধিত 

হইল কেন? শ্বান্থ্যতত্ববিদ পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, আমার মনে হয়, কতকগুলি অনিবার্ধা 
কারণে অধুনা এইরূপ অকালমৃত্যু পরিলক্ষিত হইতেছে । ১৫ হুইতে ৩* বৎসরের মধ্যে 

আমাদের দেশে জননীগণ সাধারণতঃ সর্ব প্রথম সম্মান প্রসব করি! থাকেন। এই সন্তবান- 
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গ্রসবের কাল তাঁহাদিগের পক্ষে ঘোর বিপদলন্কুল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, অধুন! হৃর্ভিক্ষ 
ও অন্নকষ্ট আমাদিগের নিতাসহচর হইয়াছে, বাঙ্গলাদেশের নিরলস দরিদ্র লোকের কথ দুরে 
থাকুক, মধ্যবিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন অসংখ্য পরিবার আছেন, বাহার! শীতাতপ হইতে 

দেছরক্ষ!র উপযোগী বস্ত্র ও জীবন ধারণের উপযোগী আঘার্য সংগ্রহের প্রন্ত মাথার খাম পায়ে 

ফেলিয়াও উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইতেছেন না। জননীর গর্ভাবস্থায় ও সস্তানপ্রসবের পর 

তাঁহ।র পক্ষে যে সকল শারীরিক বিধান পালন কর! প্রয়োজন, যেরূপ পুষ্টিকর আঁহারাদি 

তক্ষণ কর! আবশ্াক, জানি না, কয় জন তদ্দিষয়ে সমর্থ ভুইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ দুধ ও বিশুদ্ধ 

আহার্ধ্য দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, একথ! বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে লা। 

তছপরি স্বাস্থাবিধান লঙ্ঘন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে গেখাপড়। জানে, এরূপ লোকের 

সংখ্য। বোধ হয় শতকরা একাদশের অধিক হইবে না। ৰগদেশে এ সংখ্য| বোধ হয় কিছু 
অধিক হইতে পাঁরে। অগণিত জনসাধারণের কথা দুরে থাকুক, উল্লিখিত অত্যল্প সংখ্যক 

শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কয় জন সাধারণ স্থাস্থ্যবিধানসমূহ পালনে সম্যক মনোযোগী, পরস্থ 
কয় গন প্ররুতভাবে এই সমস্ত বিধান পালন করিতে সমর্থ, সকলেই তাহা অবগত আছেন। 

অনাহার ও স্বল্লাহারক্লি রুগরদেছে রোগ সহজেই আত্মধিকাশ করিতে পারে। 
পযন্ত এইরূপ দেহে একবার রোগ প্রবেশ করিলে উহ! সহজে নিরাকৃত হয় না, এবং 

ভবিষাতে মৃত্যুর কারণ হইপনা থাকে । আমি ইঞ্থা স্বীকার করিতে গ্রস্ত নহি যে, 
আমাদিগের দারিদ্র্য যতই প্রবল হউক না কেন, আমর! ব্াক্তি ও সমাজগতভাবে চেষ্টা 

করিলে উল্লিখিত অকালমৃত্যুর পরিমাণ হাস করিতে সমর্থ হইতে পারি না। পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি প্রদান এবং সাধারণ স্বাঙ্্য বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই 

পক্ষে সম্ভবপর। আমরা যদি এই সামান্ত বিষয়ের গ্রতি মনোযোগ প্রদানেও অক্ষম 

হই, তাহার জন্ভত অপরকে অপরাধী কর! চলে না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়। যায়, 

বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত, হেমন্ত, যে কোন খতুই হউক না কেন, বাটার মধ্যে যে গৃহখানি সর্বা- 

পেক্ষ! অব্যবহার্যয, মেই থানির এক সথদুর প্রান্তে, শীতাহপ হইতে আত্মরক্ষা এবং আলোক 

ও বাষু চলাচলের উপযুক্ত বিধান না করিয়! প্রস্থতির বাসন্থান নির্দেশ করা হইয়া থাকে। 

বৈশাখের দীপ্ত বায়ু, পৌষের প্রচণ্ড শীত, শ্রাবণের ঘন বরষা! এই জীর্ণ পর্ণকুটীরে শিশুর ও 

ততপ্রহ্তির ভাগানেমি আবর্তন করিতে থাকে । হয়ত সুতিকাগৃহের সীম! পার হুইতে ন| 

হইতেই" শিশুর, অথবা জননীর, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উভয়েরই, জীবনলীল।র সাঙ্গ হ্য়। 

ইহাকেও কি অন বলিতে হইবে? 

উপনংহারে আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর আমি নিতাস্ত প্রয়োজন মনে 
করিতেছি। বিগত ফান্তন ষাঁসের পপ্রৰাসী” পত্রে একটি সারগর্ড মন্তব্য সন্িবেশিত হুইয়াছে। 
বাল! ছবেশের জেলা-বোর্ড সমুহ দেশের স্বান্্য-সাধনকলে যেরূপ অর্থবায় করিয়! থাকেন, 

তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়। লিখিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে জেলাবোর্ডের প্রদত্ত অর্থসাহাষ্য 
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অনেক স্থলেই এরূপ অকিঞ্চিতকর যে, দেশের ধনী ও ভৃম্বামিগণ প্রচুর অর্থ প্রদানপূর্ব্ষক 

এইরূপ বনু দাতব্য ছ্ডিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা না করিলে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রের উপকার হওয়ার 

সম্ভাবনা নাই। ইত ঃপূর্ধে আমি পাবনা ও রঙ্গপুর এই দুইটি জেলার দাতব্য-চিকিৎসালয়- 

সমুহের কার্ধয-বিবরণ আলোচন। পুর্বক পাবনার “মুরাজ* এবং কাকিনার 'পিক.প্রকাশ” ও 

রঙ্গপুরের “দর্পণ” পত্রে ছুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম । এই ছুইটি প্রবন্ধে দেখাইয়াি, পাবনার 

জেলাবোর্ড গড়ে প্রতি রোগীর জন্ত ছুই পয়স৷ ও রঙ্গপুরের জেলাবোড এক পছ্»সাঁর অধিক 

মুল্যের উষধ ব্যয় করেন নাই। সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গের অন্থান্ত জেলাসমুঙের দাতব্য চিকিৎসালয় 

সমূহের অবস্থা আলোচন1 করিলে, ইহার আধিক আশাপ্রদ অবস্থা পরিলক্ষিত হইবে 

না। স্থতরাং সমগ্র জেলার স্বাস্থা-সম্বন্ধে উন্নতি বিধান করিতে হইলে আমাদিগকে কেবল 

জেল। বোের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে হইবে না, দেশের ধনী ও ভৃতম্বামী-সম্প্রদায়ের 

বদান্ততার উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হইবে। 

কিছুকাল পুর্বে দেশের স্বাস্থা-প্রসঙ্গ আলোচনাকালে আমি লিখিয়াছিলাম, “দেশের স্বাস্থ 

সাধন-কলে গ্রকৃতি ও দেশের শাসকসম্প্রদায় যাহা কিছু করেন, ভূষিত-ক্ চাণুকের ভ্তায় 

আমরা ষ্দি একমাত্র হাছার দিকে চাহিয়া! না থাকি, 'জল দাও, জল দাও, রাম্তাধাট করিয় 

দাও, জেলাকর্তৃপক্ষগণ্ের নিকট এইরূপ কাতর প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের দূর্বল ক্ষীণ 

বাহদ্ধয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় ন1।” 

বর্তমানেও আমি সেই কথার প্রতিধ্বনি করিতেছি । কিছুকাল পূর্বে কলিকাতার 

"স্বাস্থা-সমাঁচার” পত্রে শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য্য নামীয় জনৈক লেখক প্রমাণ করিতে 

চাঁহিয়াছিলেন, দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া বিদুরিত করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষভাবে 

সাহাব্য কর! প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টের সাহাষ্য-নিরপেক্ষ হইয়া জনসাধারণ কিছুই 

করিতে পারেন না, আমি এই মতের সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি। আমি আমার 

নিজ জেলার উল্লেখ করিতে পারি। কয়েক বৎসর পুর্বে বশোহর “4,001-01819010] 

9০০16” বা "ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক* সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতি 'থারস্তে 

কয়েকটি ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত পল্লীগ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, ডোবাসমুহ পূর্ণ, বায়ু ও আলোক 

গমনাগমনের উপায় বিধান, জল নির্গমনের কৌশল অবলম্বন প্রভৃতি কয়েকটি সহজ সাধ্য 

উপায়ে কার্য করিতে আরম্ভ করেন। নুখের বিষয়, এই কয়েক বৎসণের চেষ্টার ফলেই 

সমিতির আশাতীত উন্নতি হওয়ায় তাহার! অন্তান্ত গ্রামে কাধ্য আরম্ভ কন্িয়াছেন। 

যশোরের স্টায় ম্যালেরিয়া! বিধ্বস্ত পল্লী গ্রামদমুছের পক্ষে যদি এইরূপ উন্নতি সাধন সম্ভব- 

পর হুইয়া থাকে, তবে অস্ঠান্ত স্থানের ত কথাই নাই। বাঙ্গাল! দেশের সর্বত্র এই উপায়ে 

কার্য আরস্ভ হউক, বাঙ্গালার পল্পগ্রাহসমূহ সুখ ন্বান্য ও স্বাধীনতার লীলানিকেতন হুইয়। 

উঠুক, ইহাই আমার প্রার্থন!। 
হিকেশধলাল বনু। 

১৯ 



পৌগু বর্ধন নগরের মহাস্থান নাম হইবার কারণ কি? 
প্রসিদ্ধ প্রদ্ুতত্ববিদ কানিংহাম সাহেব যেদিন বগুড়াজেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড় ও 

তৎপার্খববন্কী ভূভাগকে পৌগু,বর্দননগরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়! দৃঢ় ঠার সহিত মত প্রকাশ 
করিলেন, তদবধি এই মহাস্থানগড়ের প্রতি প্রত্বতত্ববিদ্ধ পগ্ডতমণ্ডলীর অনুমন্ধিংসাপূর্ণ 

দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে; এবং তদবপি অনেকেই কানিংহাম সাহেবের এ প্রকার সিদ্ধান্তের 
অনুকূলে ও গ্রতিকূলে লেখনী চালন। করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গ্ররৃতপক্ষে মহাস্থান- 

গড় ষে প্রাচীন পৌগু.বর্ধন নগরের ধ্বংসাবশেষের শেষ নিদর্শন, ত:সন্বন্ধে থে ও সস্তোষ- 
জনক গ্রমাণপরস্পর! বর্তমান থাকিলেও অগ্ত আমরা তৎ্দস্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনায় 

প্রবৃত্ত হইব না। মহাস্থান নামের উৎপঞ্চি ও পৌওবর্ধন নগরী পরবর্তীকালে মহাস্থান 
নামে পরিচিত হইবার কারণ কি, আমরা অদ্য কেবলমাত্র ততসম্বদ্ধেই যৎকিঞি আলো- 
চন] করিব | 

“করতোয়-মছাত্ম্য* নামক মুপরিচিত স্বৃতিনিবন্ধে লিখিত আছে যে, *পৌগড বর্ধন- 

পুর পণ্বিংশ সহম্াধিক লক্ষমংখ্যক ত্রাহ্ধণ ও স্বন্দবিষু্ট-বলভদ্র শিবাদি দেবতা দ্বার! 
অধাবিত এবং করতোয়! জদ্বারাপবিত্রীকৃত (১৪ শ্লোঃ )।” উক্ত গ্রন্থে আরও লিধিত 
আছে, এই স্থানে আরোহণমাত্রেই নর নারায়ণদদূশ হয়। এখানে পণুগণও তধজ্ঞান- 

সম্পন্ন ; এখানে ক্বন্দ-মন্দিরে তাত্রচুড়-বাহন কার্িতয় অবস্থান করেন, এস্থানের দীর্ঘিক 
ন্ুশীতল সলিলপুর্ণ। এবং ছূর্গন্ধও স্গন্ধপর্ণ। এখানে যঠী বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হয়; অস্থি শিলা ইয়। 
আকাশ ছত্রের কার্য করে) দর্পগণ ফণ! ধারণ করে না ও জীবগণ দ্িস্বরবিশিষ্ট। এখানে 
কৃপ স্বীপতুল্য 'ও সুবর্ণ বৃষ্টি হইয়া থাকে । এখানে ভূমি উচ্চতর ও কাম্াকুণ্ডে গ্গান 
করিলে তরুণত্ব লাভ হয়। এখানে ভোগ যজ্ঞতুলা, ভ্রমণ নৃত্যতুল্য ও বাক্য বেদ স্বরূপ । 

বাম এখানে এই প্রকারের পদ ও উনবিংশ লক্ষণ রুচনা করায় এই স্থান সমগ্র জগতের 

মধ্যে ' মহাস্থীন* নামে বিখ্যাত হইয়াছে ( ৫৬-৫৮ শ্লোঃ)। 
মুগ্তবোধ-প্রণেতা মহামহোপাধ্ায় বোপদেব গোস্বামী স্বীয় পরিচয় প্রসঙ্গে তীয় 

“শতক” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ণদেশের মধ্যে বরদ! নদীর তীরভূদি অতি রমণীর স্বান। 
তথায় ধ্অন্থখনাম। মহাস্থান নগর বিদ্তমান। সেই নগরে দেবপদের আম্পদ ও অগ্রাজগণের 

অয়গণ্য সংশ্রসংখাক ব্রাহ্মণ বাম করিতেন। সেই অগ্রজগণের মধ্যে বিদ্বংবর ধনেশ ও 
কেশব নামক ছুইপরন চিকিৎসক ছিলেন। বোপদেব নামক কবি সেই ধনেশের শিষা ও 
ফেশবের পুত্র। উক্ত পরিচয়মূলক ফ্লোক হইতে আমর! বরদা। নদীর তীরবর্তী অপর 
একটি মহাস্থান নগরের জন্ধান গ্রাণ্ত হইতেছে। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন 

ঘে, সুজবংশের প্রথম নৃপতি পুষ্পমিজ যবনরাঞ্গ মিনান্দারকে পরাজিত করিবার পর 



সন ১৩২১, ২, ওয় ও ধর্থ সংখ্যা ] পৌগু,বর্ধীন মহাস্থান হইবার কারণ কি ১৩৯ 

পাটলীপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন; এবং তৎপর বিদর্ভরাঁজ্য আক্রমণ করতঃ বরদা 

নারী নদীকে বিদর্ভ*ও মালব রাজ্যের মধালীমা নির্ধারণ করিয়! দেন। বিদর্ভ ও মালব- 

রাজ্যের মধ্যবর্তী এই বরদ! নদী এবং বোপদেব গোস্বামী বণিত বরদা নদী অভিন্ন বলিয়াই 

আমাদের মনে হয়। হ্ৃতরাং বোপদেব গোস্বামী বর্ণিত “মহাস্থান" নগর প্রাচীন বিদর্ত অথব| 

মালবরাঞ্যের সীমাস্ত প্রদেশের অন্তর্গত হইতেছে। 

সারনাথে গৌড়পতি প্রথম মহীপাপদেবের ষে শিলালিপি আবিষ্কৃত হুইপজাছে, তাহাতে ও 

মহাস্থান শবের উল্লেখ পাইতেছি। তাহাতে দিখিত আছে,_-পগৌড়াধিপ মহীপাল 

[ধাহার্দিগের দ্বারা] কাশীতে ইঈশান-চিত্রঘপ্টাদি শতকীর্তিরত্ব নির্মাণ করাইয়াছিলেন, 

তাহাদিগের পাণ্ডিতা নফল হইয়াছে, তাহার! সন্থোধি-পথ হইতে বিনিবুত্ত ইননাই। সেই 

শ্রদান্ স্থিরপাল ও বসস্তপাল নামক শন্ুজ ধর্মরািকা ও সাঙগধর্রচক্রের জীর্ণ-দংস্কার এবং 
অষ্ট মহাস্থান শৈপগন্ধকুটী নৃতন করিয়া নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।” “চুল চ শ্রেঠী কথ!” 

প্রমুখ জাতকগ্রস্থসমূছ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং বিভিন্ন প্রদেশে যে 

সকল কুটারে বাদ করিঘা ধর্শচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এ সকল কুটার সন্ধর্সীগণের 
নিকট -গন্ধকৃটী" নামে পরিচিত ছিল। সম্ভনতঃ পরবন্তীগালে এ সকল গন্ধকূটী শিলার্থীর! 

বিনির্শিত হওয়ায় তাহারা শৈলগন্ধকৃটী আধ্য। লাড করিয়াছিল। শাকা বুদ্ধ যে সকল 

স্থানে ধর্মমচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তম্মধো মৃগদাব বা দারনাথই সর্বপ্রথম । এই 

স্থানে যে শৈলগন্ধকৃসী ছিল, তাহা কালকুমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় গৌড়াপিপ মহীপাল 

তথায় ''অষ্ট্মহাস্থান” সমন্বিত শৈলগন্ধকুটী নূতন করিয়া নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা 

অধিকতর সম্ভব মনে হয়। “অষ্টমহাস্থান” শবের অর্থকি? সম্প্রতি সারনাথের ধ্বংসাবশেষের 

মধ্যে একথানি প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে বুদ্ধদেবের অষ্টলীলাস্থলী ও 

ততরত্য বুদ্ধলীলার চিত্র খোদিত আছে। প্র গ্রস্তরফলকটি শৈলগন্ধকুটার সহিত সংযুক্ত 

ছিল। এতম্বারা পঙ্িতগণ মনে করিতেছেন যে, সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের লীলালগুলিকে 

যৌদ্ধগণ “মহাস্থান* নামে অতিছিত করিতেন, এবং এরূপ অষ্টমহাস্থানের ও তৎসম্পকার বুদ্ধ- 

লীলাদমুহের চিত্র-খোদিত প্রস্তরফলক সংযোজিত হওয়ায় মহীপালদেবের প্রাগুক্ত শৈলগন্ধ" 

কুট 'অষ্টমা্থান শৈলগন্ধকৃটী, আখ্য। লাভ করিয়! থাকিবে (১)। বাহ হুটক, সারনাথ-লিপি 

হইতে আমরা একটি বিশেষ কথ|। অবগত হুইতেছি যে, বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের লীলাস্থল- 

গুলিকে মহাস্থান নামে অভিহিত করিতেন । 

চৈনিক-পরিব্রাঞ্গক অন-উনৃ-চুয়ঙের ভ্রমণকাহিনী পাঠে অবগত হওয়া! যায় যে, 

“পৌগু, বর্ধন রাজধানীর প্রান ৩। মাইল [২*লী] উত্তর-পশ্চিমে পো-সি-পো নাষক 

বিহার বর্তধান ছিল। [ এই পো-সি-পো বিহ্বারটি মহান্থানগড়ের ৩॥ মাইল উত্তর-পশ্চি্গ 

রা ীশিশশ্িিীীশিিাশীশিশাটি 

১) 10১991০8181 587৮৩9 ০৫ 17001, 4১00821 8870016 )9০6-০7 0৯ 975 
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অবস্থিত ভানু পেরে) বিহারের সহিভ অভিন্ন বলিঘ্ন। স্থিবীকৃত হইয়াছে ]। এই বিহারটির 

নু গ্রশত্ত গৃহ ও কক্ষসমুহে মহাধানসম্প্রদায়ভূক ৭০* শ্রমণ ও প্রাচাঞ্ভারতের বনহুসংখ্যক 

বিখ্যাত ভিক্ষু প্রতিনিয়ত বাঁ করিতেন। ইহার নিকটে অশোকনির্মিত একটি স্ত,প ছিল। 

তথায় বুদ্ধদেব তিন মাস কাল ধর্মগ্রচার করিয়াছিলেন।” আমাদের আলোচ্য মহাস্থানগড় 

ও তংপার্শবর্তী ভান্থবিহ্থার গ্রভৃতি প্রাচীন পৌগুবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া! প্রমাণ 

প্রাথ হওয়া গিয়াছে । মহ্থাস্থানগড় ও তৎসমীপবন্তী পঞ্চক্রোশবাযাপী স্থান পৌগুক্ষেত্র ও 

পৌগু,বদ্ধন নগরী বলিয়া করতোা-মাহায্মে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার চৈনিক-পরি- 

ব্রাপকের বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বুদ্ধদেব এই স্থানে তিন মাসকাল 

ধন্মগ্রচার করিয়াছিলেন। সারনাথ-লিপির 'প্রমাণান্ুসারে বুন্ধ'দবের ধর্ম গ্রচার স্থানগুলি 

বৌদ্ধগণের নিকট মহাস্থান নামে অভিহিত হইইত। অতএব এই কারণেই যে প্রাচীন পৌগু,. 

বঞ্ধন নগরী কালক্রমে বৌদ্ধগণের ও পরিশেষে এতদ্দেশের জনসাধারণের নিকট মহাস্থান 

নামে পরিচিত হইয়াছে এবং এখানে বহুকাল যাবৎ গড় ঝছুর্গ থাকায় উক্ত গড়ের নাম 

“্মহান্থানের গড়" হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেছ নাই। আমাদের মনে হয় যে, এরূপ কারণেই 

বরদান্দীতটন্থ “মহাস্থান* নামেরও উৎপত্তি হইয়! থাকিবে । 

বগুড়াজেলান্তর্গত মহান্থান এইবূপে অতি প্রাচীনকাল হইতে পঞ্চক্োশী পুণাক্ষেত্র 

বলিয়। প্রসিদ্ধিলাভ করার কালক্রমে জনশ্রতিমূলে ইহার বছুবিধ অলৌকিক মাহাত্মযসমুহ 

চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া থাকিবে, এবং সম্ভবতঃ করতোয়া-মাহাত্বা রচিত আরও পরবর্তী- 

কালে এ সমস্ত প্রবাদমূলক অলৌকিক মাহাত্মা সংগ্রহ পূর্বক তংসাহায্যে তাহার গ্রস্থথানি 

রচন। করিয়া থাকিবেন। 

শ্রী গ্রভাসচন্্র সেন। 
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স্থান-- সভার নবনির্মিত কার্যালয় । 

সময়-_বুধবার, ২ৎ লারষ্ঠ ১৩২১ বলাকা, অপরাস্থ ৫ট! 

উপস্থিতি 

মহামহছোপাধ্যায় শ্রীবুক্ত হর-প্রগাদ শাঙ্ী এম, এ, সি. মাই, ই সভাপতি 

শ্রীযুক্ত জানেন্্রনাথ গুপ্ত এম এ. আই, সি, এস সভাপতি 
কবিসম্্রাট মহামহোপাধায় পণ্ডিতরাঁজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব 

শ্রীযুক্ত ইউস্থফ এম, এ, আই সি, এস ভিছ্রীী জজ, রলপুর 

শ্রীযুক্ত আশ্ততোষ মিত্র এম, এ, বি এল্ সবিনেট লজ 
এ, এফ, এম, আবদুল আলী এম, এ) এম, আর, এ, এস) এফ, আর, 

এইচ, এস) এফ.» আর, জি, এস) এফ, আর, এস, এল্, ইত্যাদি 
[স্ত শীতলাকান্ত গাঙ্গুলী এম এ 

ডেপুটী ম্যাজি ইট 

ভূজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ 

ডেপনী ম্যাজিষ্ট্রেট 

জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এম এ, 

শ্ীশচন্দ রায় মুন্সেফ 

কুমার যামিনীবললভ সেন জমিদার 

অন্ন প্রসাদ সেন জমিদার 

বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার 

গুরুগ্রসর্প লাহিড়ী জমিদার 
মণীন্তরচন্্র রায় চৌধুরী জমিদার 
রাধারমণ মজুমদার জমিদার 

নৃপেন্দ্রনারার়ণ রুদ্র জমিদার 

সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার 

নরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার 

পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ব তর্ককঠ 

পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ 

পঞ্িত এককড়ি স্থৃতিতীর্থ 

ঈষুক্ত কুণ্তবিহারী হার এম এ বি এস 

গোপালচন্দ্র ঘোষবি এ 

মৌলবী হাফেজউল 

নগেন্দ্রনাথ সেন বিএ 

সিদ্েশ্বর সাহ। 

ললিতকুমার নিয়োগী এম এ 

যোগেশচন্দ মন্ডুমদার বি এল 

যোগেশচন্দ দাসগ্ডপ্ * 

যোগেশচজ্দ্র সরকার » 

দুর্গাদাস বাগৃছা এ 

জিতেন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরী বি এল 

রজনীকাস্ত ভট্টাচার্য বি এল ও 

রাসবিহারী মুখোপাধ্যাঙথ বি এল 

কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় » 

দীননাথ বাগ্ছী বি এল 
যোগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল 
থান তসলিম উদ্দীন আহম্মদ বাহার 

রাধার রায় উকীল 



২ রঙ্গপুর সাঁহিত্য-পরিষদের 

শ্রীযুক্ত অতুলকুষঃ রায় বি, এল্ শরুক্ত বিশ্বস্তর নাগ টেশন মাষ্টার 

, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল্ , গোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 

এ অক্ষয়কুমার সেন বি, এল্ *. নগেন্নাথ বনু প্রাচ্যবিস্তামহার্ণব- 

» আগ্তরতোষ মজুমদার বি, এল্ সিদ্ধাস্তবারিধি 

এ পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল ৬ বোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক 

এ গ্রাণরুষ্ণ লাহিড়ী উকীল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ 

১ রাসবিহারী ঘোষ মোকার , ভগীরথ ব্রহ্মচারী 

॥॥ মথুরানাথ দে মোক্তার ॥ কেশবলাল বস্তু 

১ বষস্তকুমার ভৌমিক এল এম্ এস এ. বৈকৃষ্ঠচন্ত্র সেন 

»১ প্রীমথনাথ ভট্টাচার্ধয এল্ এম্ এস্ , হরিদান মুখোপাধায় এম্, এ, বি, এল্ 

,১ ছুর্গাদাস লাহিড়ী এল্ এম্ এস্ , লোকনাথ দত্ত স্পারিপ্টেণ্ডেণ্ট 

১) যোগেশচন্দ্র লাছিড়ী ডাক্তার ডিমলারাজ 

»। কন্দ্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ব , গণেন্দ্রমাথ পঙ্ডিত 

»। ডাঃ মহম্মদ মোজাম্মল * শশিভূষণ দত 

১ ভাঁঃ সতীশচন্ত্র মজুমদার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট 

এ চক্দ্রমোহন ঘোষ » ধার শরচ্ন্দ্র চট্টোপাধায় 

এ হরিনাথ অধিকারী বি, এল, বাহাদুর 

» কালীকাস্ত বিশ্বাস সব ইন্স্পেন্টার এ মদণগোপাল নিয়োগী 
অব পুলিশ  » দেবেন্দনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন 

এ মোহিনীকুমার বনু সব ওভারসিয়ার » প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল 

এ জগদীশমাথ মুখোপাধ্যায় » নগেন্বনাথ সরকার সম্পাদক ছাত্রসভ। 

, বতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী বি, এ » সুরেন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক 

আলোচ্য বিষয়। 

১। প্রারভ্তিক মঈগীত। ২। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, 

নি, আই, ই, মহোদয় কর্তৃক নবনির্মিত চিত্রশালার দ্বারোদঘাটন। ৩। এই সভার অন্ততম 

ছাত্রসদন্ত শ্ীমান বুন্দাবনচন্ত্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক চিত্রশালার সংগৃহীত মূর্তি ও মুদ্রার পরিচয়- 

প্রদধান। ৪ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সদন্তবুন্দ কর্তৃক কবিসআট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত- 

রাঁজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহোদয়ের অভিবনদনা। ৫। সভাপতি বরণ। ৬ | সভা- 

পতির অভিতাষণ। ৭ সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক নবম সাম্বংসরিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। 

৮। গত ৮ম মানিক অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ গ্রহণ। ৯ বিশিষ্ট, অধ্যাপক, সহায়ক ও 

ছাজসন্স্য নিয়োগ । ১*। সাধারণ লদস্য-নির্বধাচন। ১৯। ১৩২১ বজাবের বর্দাধ্যক্ষ 
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নিয়োগ । ১২। ১৩২১ বঙ্গাবের অন্ত কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি গঠন। ১৩। সভার চিত্র 

শালাধ্যক্ষ কর্তৃক ১৩২* বঙ্গাঝের সংগৃহীত এঁতিহাসিক দ্রব্যাদি প্রদর্শন । ১৪। ছাত্র 

সদস্যগণ মধ্যে প্রবন্ধ রচনার জন্ত পুরস্কার বিতরণ । ১৫। প্রবন্ধ--(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

পল্লপনাথ খ্বস্তাবিনোদ তত্বসরম্বভী এম, এ, মহাশয়ের রচিত কামরূপ-পতি প্ৰনমালের তাঅ-. 

শাসন আলোচনা” । (খ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেদুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের রচিত “তন্ত্রের বিশেষদ্ব"। 

(গ শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত ““বাঙ্গলায় ভাষাস্তর।” ১৬। সমাগত 
সাহিত্যিকগণের বক্ততার্দি। ১৭। বিবিধ । ১৮। সভাপতির মন্তব্য। ১৯। সভা- 
পতি মহোদয়কে ধন্তবাদ জ্ঞাপন । 

২* ষ্ঠ বুধবার ১৩২১ বঙ্গাব্দ তারিখে অপরাহ্ু ৫টার সময় রঙগপুর সাহিত্য-পরিষদের 

নবম বার্ষিক অধিবেশনের কাধ্য আরম্ভ হয়। রঙ্গপুরের সুযোগ্য ম্াজিষ্রেট শ্রীযুক্ত 

ানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ) আই সি, এস) জজ শ্রীধুণ্ত ইউসফ আইনি এস) সবজজ, 

ডেপুটাম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জম্দার, উকাল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, বিস্তালয়ের ছাত্র প্রভৃতির 

সমাগমে পরিষদের সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য হারমোনিয়ম সহযোগে সভাস্থল মুখরিত করিয় 

নিয়লিখিত সঙ্গীতের দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিদাত্রের চিত্ত-বিনোদন করিলে সভার কার্য আরম্ত 

হয়। 

যখন নয়ন আধার মগন মোহে ঢাকি আখি তারা । 

গগন ভূবন তারক তপন কোথ। হয়ে যায় হার ॥ 

সে ঘোর অন্ত তমস৷ উজ্শি কাহার মুরতিথ্বনি 

আমার বঙ্গবাণী সেষে গো অথিল জ্ঞানের রাণী। 

প্রথম যখন নীরব কে ফুটিত না বাণী ভাষা! 

হৃদয়ে উঠিয়। মিটিয়। যাইও আকুল অদুত আশা। 
কাহার মধুরসম্পর্শে হইত মুখর হৃদয়থানি 

আমার বঙ্গবাণী সে যে গে। অথিল জ্ঞানের রাণী 

শব্দে যাহার মুগ্ধ ধরণী ছন্দে রাগিণী ক্ষরে 

শ্ামা-সারী-শুক গায় যার নুর ভাগীরথী কলম্বরে 

অযুত তক্তে হৃদয় রক্তে ধোয় যে চরণথানি 

আমারবঙ্গবাণী সে যে গে! অখিল জ্ঞানের রাণী 

গৌড়-গর্ব লুণ্ত আব্দিকে নাই সে অতীত মহিম। 

নদীয়া! গেছে তার সাথে গেছে বঙ্গ-প্রাপের গরিমা 

কন্কালে আজ কে দেন জীবনী গুনায়ে আশার বাণী 
আঁমার বঙ্গবাণী সে যে গে! অখিল জ্ঞানের রাণী 
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গেছে তেঙ্গে বদি সুখের শ্বপন জাগি থাক্ শুধু স্থৃতি 
টুটিতে এ মোর সে যদি বা গাছে নবীন প্রাণের গীতি) 
অতীত কাহিনী মুগ্ধ মরমে গাছে অভয়-বাণী 

আমার বঙ্গবাণী সে যে গো অখিল রাণী 

বহুদিন পরে ফিরিয়াছি সবে আবার আপন ঘরে, 

জননী ফাড়ায়ে ভগ্ন কুটীরে আশা-বরাভয় করে, 

সাধন! মোদের মোক্ষ মোদের এস মা, জগত রাপি ! 

এস ম! বঙ্গবাণি জন্নি অথিল জ্ঞানের রাণি। 

আঃপর সাছিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রাষ্ম শরচ্চন্্ চট্টোপাধ্যান্ন বি এল 

বাহ্ছাচুর সমবেত বিদ্বজ্জনমণগ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বাঁললেন)_- 

সমাগত স্পি ও বিদ্ন্মগুলি! আজ আমাদিগের এই ক্ষুদ শাখা-পরিষদের ম্ষোগ্য 

সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দে মহাশয়ের অনিবার্ধা অন্থপস্থিতি-নিবন্ধন এই দীনের উপর 

আপনাদিগের অভ্যর্থনার ভার পড়িয়াছে। বস্ততঃ আমি এই (বিষম ভার বহন করিতে অসমর্থ 

হইলেও এই ক্ষুদ্র শাখা-পরিষর্দের প্রতি আপনাদের উদার ও এ্কাস্তিক স্নেহ ও অনুরাগ 

উপলব্ধি করিয়াই আমার ধুইঠ1 প্রকাশের অন্য ক্ষমা ভিক্ষাকরতঃ আপনাদিগের নিকট 
এই সামান্ত অর্থ্য লইয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। 

আজ রঙগপুর-সাহিত্য-পরিষদের নবমবার্ষিক অধিবেশন-উপলক্ষে যে সকল সুধী ও মনশ্বি- 

গণ এই অসম্থ আতপ-তাপ অবহেলা এবং নানাবিধ অন্থবিধ। 9 কেশ অবাধে উপেক্ষা করিয়া 

এই ক্ষুদ্র পরিষদের কার্ধা-সাফণ্যের নিমিত্ত এখানে অন্বগ্রহপূর্বক উপস্থিত হইয়াছেন, 

তাহাদের প্রতি ষথে্ট সন্মান ও আদর প্রদর্শন করিতে বমরা ঢেষ্। করিয়াও যে সমর্থ 

হইব সে আশা ছুরাশামাত্র। আপনারা এখানে উপান্থিত হইয্না) এই পরিষৎকে যেরূপ 

গৌরবাস্বিত করিয়াছেন, তজ্জন্ত এই পরিষৎ আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-হৃদয়ে 

ধন্তবাদ করিতেছেন। আশ! করি, আপনাদের নিজগুণে আমাদের সকল ত্রুটি মার্জন। 

করিবেন । 

সর্বনিয়স্তার একাস্ত অনুকম্পায় প্রতি সাপ্ধৎসরিক উৎসবেই এপর্যান্ত আমরা উপযুক্ত 
কর্ণধার পাইতে সমর্থ হইয়াছি; কিন্তু গৌরবের সহিত বলিতে পারি, যে এবারকার 

কর্মধার' সংগ্রহে আমাদের সফলতা আশাতির্িক্ত হইম্নাছে। সেই স্বনামধন্তপুরুষ আপনাদের 

সকলের নিকটেই বিশিষ্টরূপে পরিচিত। তাহাকে কর্ণধারম্বরূপে পাইয়। এই দীন পরিষৎ যে 
কিন্নপ গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাহ! প্রকাশ করা কঠিন। 

বহু চেষ্টার পর মঙলময়ের কপার এই দীন পরিষৎ একটি ক্ষুদ্র আগার ও 2005900) 

প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হইয়াছে । উক্ত 100১০01) উদঘাটন করাই এবারকার বাৎসরিক অধি- 

বেশনের একটি প্রধান কার্ধ্য। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই যে এই কার্য্যের ভার পড়িয়াছে; 
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গাঁহ! আপনারা একবাক্যে শ্বীকার করিবেন। তাহার পদ-রজে এই ক্ষুদ্রাগার আজ ধন 

হইয়াছে। 

আনন্দচিত্তে ও আস্তরিক রুতজ্ঞতার সহিত এই পরিষদের পক্ষে আপনার্দিগকে পুনরায় 

অতিবাদন ও অভ্যর্থনা করিতেছি । এক্ষণে আগনারা সভাপতি-নির্বাচনপুর্ষক কার্য।রস্ত 

করুন, ইহাই আমার প্রার্থন!। 
রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র চট্টোপাধ্যায় বি এল মহোদয় গ্রন্তাব করিলেন যে, মহা- 

মনোপাধায় শ্রীযুক্ত হুর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনের দভাপতির পদ গ্রহণ করুন। 

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুমদ্ার বি এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্বসন্মতিক্ষমে 
ও আনন্দে উহা! পরিগৃহীত হয়। অনস্কর মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী 

এম এ, সি, আই, ই মহোদট তাহার স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত বলিলেন__সাহিতা-পরিষদের 

সদগবন্দ ও সমবেত ভদ্রমদ্দলি, অদ্য আপনারা! আমার প্রতি যে সম্মানক্নক কার্যযভার 

প্রদান করিয়াছেন, আমাকে যেরূপ অচিষ্ঠিত উপায়ে সম্মানিত করিয়াছেন, ইহার জন্য 

উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা-প্রক1শের সাধ্য আমার নাই। বলিতে কি. এইরূপ সম্মান অতি অল্প- 

লোকের ভাঁগোই ঘটিয়া থাকে । যাহ হউক, আপনাদের প্রদন্ত সম্মানের জন্ত আম 

আস্তরিক কৃতজ্ঞত| প্রকাশ করিতেছি । 

অতঃপর স্থানীয় সুযোগ্য ডিষ্রা্ট ম্যাজিষ্ট্রেটে পরম বিদ্টোত্সাহী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ত্রনাথ গুপ্ত 

এম এ আই দি এদ্ মহোদয় রপপুর সাহিতা-পরিষ-ং প্রতিষ্ঠিত চিত্রশালার হ্থারোদঘ।টনার্থ 

সভাপতি মহোদয়কে অগ্নরোধ করিয়া এক প্রস্তাৰ উপস্থিত করিলে কুত্তীর অন্যতম ভূমা- 

ধিকাঁরী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্্র রাক্ঈচৌধুরী মহাশয় উহার সমর্থন করেন। সর্কাসন্মতিক্রমে 

চিত্রশালার ছ্বারোদ্ঘাটন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলে পরিষদের কঠিপয় ছাজসদ্স্য যন্ত্র-সহ- 

যোগে স্ুললিত তান-লয়ে নিম্লিথিত সঙ্গীতটি গান করেন। 

নবীন প্রভাতে আলোক পরশে জাগিয়া উঠছে প্রাণ । 

তোমার দুয়ারে এসেছে ভক্ত কে আরতি-গাঁন । 

এসেছে ভরিয়া পুজার অর্থ মন্দা র-ফুলছারে। 

এনেছে ভক্তি দেহের শক্তি অগ্জলি-উপচাঁরে 

মন্দির ওমা, কর মা, মুক্ত ধর এ ভক্তি-দান। 

অতীতের স্থবৃতি কুড়ায়ে রচেছি স্বপনের মধু ছবি 

এ ঘোর। নিশীধে হেরিতেছি মাগে। ! নব গৌরব-রবি 

শত বরষের ব্যাধি দূরে গেছে চরণ করিয়া ধ্যান! 

শ্বশানে আবার রচিব স্বর্গ কঙ্কাল তাই কুড়ায়ে 

তোমার চরণে এনেছি জননি ! মোছের ভ্ম উড়ায়ে 

নাই মা, হেথায় কপট-সাধন1 মোহের আবেশ ভাগ 
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ঢহাতে বিলায়ে মঙ্গল শিবে! এস মা কল্যাণকারিপি 

তোম'র আলয়ে এস যুগান্তের বহিয়। মহিমা-কাহিনী। 

এস মা! জ্ঞান উজ্জল-জ্যোতিতে অজ্ঞত। করি মান 

এস মা বিষ্ঠা, এস মা সিদ্ধি ভক্ত গাঞিছে গান। 

সঙগীত-অস্তে সভাপতি মহাশয় দ্বারোদ্ঘাটনরূপ শুভাগুষ্ঠানের নান্দীরূপে জগতের প্রাচীন- 

তম যুগে চিত্রশালার উৎপত্তি, উহ্ছার ক্রমোন্নতি ও সার্থকতা-সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্ততা 

করেন। তাহা বক্তা সভার মুখপল্রে নবম ভাখ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 

অনস্তর সভাপতি মহাশয় নবনির্মিত চিএশালার রৌপার্সির্্িত কুঞ্চিকাবন্ধ সুসজ্জিত 

দ্বারদেশে সদন্তবৃন্দধসহ উপনীত হইলে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার হণ্ডে রৌপ্যনির্দিত চাবী 

প্রদান করেন এবং ঘন ঘন আনন্দ-ধ্বন ও করতালির মধ্যে তিনি চিত্রশীলার দ্বার উদ্দুক্ত 

করিয়। দেন। সভাপতির অন্ুবত্তী হইয়া সমবেত আবালবন্ধ সকলেই বিশেষ যত্বপর্ববক 

সমাহৃত ধাতুমুর্তি, প্রাচীন ম্তলিখিত পুথি, শিলালিপি, নুন্দর কারুকার্ধ্যসমান্ব ত ইক ও 

মৃৎপাত্র, আলো ক-চিত্র প্রভৃতি দশন করিয়া! বিশেষ গ্রীতিলাভ করেন। সাহিত্য-পরিষদের 

অন্ততম ছাত্রসদস্ত শ্রীমান্ বন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সংক্ষেপে চিত্রশালার সংগৃহীত প্রাচীন 

গ্রস্তরমূর্তি, মুদ্রা ও অন্তান্ত উল্লেখষে!গ্য এ্ীতিহামিক নিদর্শনাদির পরিচয় তাহার লিখিত 

পরিচয়জ্ঞাপক বিবরণ সভার মুখপত্রের নবম ভাগ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

চিন্রশালার ত্বারোদঘাটন কার্ধ্য শেষ করিয়া সভাপতি ও সদন্তবুন্দ সভাগ্থলে 

গ্রত্যাবর্তন করিলে মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট পঙ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহোদয়ের 

কবিসআাট উপাধি গ্রদানহেতু রজপুর-সাহত্য-পরিষদের সদন্তগণ কর্তৃক তাহাকে এক অতি- 

নঙগন-পত্র প্রদান করা হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসক্প লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এই 

অভিবন্দনার প্রসঙ্গত; বলিপেন, রজপুর-সাহিত্য-পরিষঘ্ কবিসম্রাটু মহামহোপাধায় পপ্ডিতরাজ 

যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহোদয়কে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদ্দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। 

এ সম্বন্ধে আমাকে ছুই একটি কথা বলিবার জন্ত অনুরোধ করা হুইয়াছে। কবিসম্রাট, 

মছামহোপাধ্যায় পগ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্কঃত্ব সমগ্র রঙ্গপুর জেলায় কেবল রঙ্গপুর জেলায় 

কেন, সমগ্র ব্লদেশে এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষে স্থপরিচিত। সুতরাং তাহার পরিচয় 

প্রদান নিতাস্তই ধৃষ্টতার পরিচায়ক ইহা ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। যাহ! 

হউক সতার রীতি-রক্মার জন্ত আমাকে ছই চারিটি কথ! বলিতে হইবে । কবিসম্রাট ম্হা- 

মহোপাধ্যায় পণ্ডিত্তরাজ যাদবেশর তর্করত্ব মহোদয়কে অনেকেই জানেন। তিনি যে কেবল 

শান্্ীয় পণ্ডিত তাহ নছেন, রঙগপুরের অতীত ও বর্তমান, প্রাচীন ও আধুনিক সর্বকার্য্যের সহিত 

স্রীহার বিশেষভাবে সংশ্রব আছে। স্থানীয় সমস্ত হিতানুষ্ঠানেরই তিনি অগ্রণী) সুতরাং 

কেবল সাহিত্য পরিষং কেন সমগ্র রঙ্গপুর জেল! তাহার নিকট ক্ৃতজ্ঞ। রঞ্জপুরের অধিবাদি- 

গণ তাহাকে পুর্বাপর সন্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। তাহার 
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প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায় তিনি নিজে কতদূর সম্মানিত হইয়াছেন বলিতে পারি না, ভবে 
ধাছার! তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারা নিশ্চিত গৌরবলাভ করিয়াছেন। 5 

রঞ্গপুর সাহিত্য-পরিষদও এ বিষরে সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। রঙলপুর 

সাহিতা-পরিষৎ তাহার গ্ঠায় সভাপতি লাভ করিয়। ধন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র সাহিত্য 

ক্ষেত্রে তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভা বিকশিত হয় নাই; কি সাঠিতা, কি রাজনীতি, কি 
অর্থনীতি সর্বত্রই তিনি অসামান্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃত-শান্ত্রে তাহার অগাধ 

পাণডিতোর বিষয় সকলেই অবগত আছেন। তিনি ব্গভাঁষার? অক্ান্ত সেবক। যদি কোনও 

স্থবৃহৎ গ্রন্থ রচন। করিয়! তিনি বঙ্গনাহিতা-ভাগ্ারে দান করিতে পারেন নাই, তথাপি তাহার 

অতলনীয় কবিত্ব-প্রতিভা সর্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । কবিসম্াট মহামহোপাধায় 

পঞ্ডিতরাজ যাঁদবেশ্বর তর্করদু মহোদয় সংস্কৃত সাহিতো ম্ুপরিচিত। কিছুদিন পূর্বে কাশী. 

ধামে তত্রত্া সমগ্র পণ্ডিতমগুলীর এক সভা হইয়াছিল। এই সভায় পঞ্ডিতগণ একমত 

হইয়! তাহাকে “কবিসমাট" উপাধি প্রদান করেন। কাশী সমগ্র ভারতবর্ষের বিদ্তাপীঠ) 

তথাকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ সমবেত হয়! তাঁহাকে ষে উপাধি প্রদান করিয়াছেন, সে উপাধি 

সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রদত্ত ইহ! অনাযানে বল! যাইতে পারে। 

কবিসআাট মহামহোপাধায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করদু সংস্কৃত ভাষায় যে সকল কবিতা- 

পুস্তক রচনা করিয়াছেন, কাশীর বিদ্বত্জন-সভায় সেই সকলের আলোচনাও হইয়াছিল। এই 

সকল পুম্তক ধীহারা একবার পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন দেগুলি কত সরল ও কত 

মধুর। লৌন্দ্ধ্য ও সরলতায় ইহাদের মধ্যে যে কোনও কবিতা ভারতের প্রাচীন কবিদিগের 

কবিতার সহিত স্পদ্ধী করিতে পারে। ্ 

নবদ্বীপের পঙ্ডিতগণ মহামহোপাধ্যায় মহে।দয়কে “পণ্ডিতরাঁক্ষ" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। 

রাজ শব্দ চন্দ্রবাচক ; সুতরাং আমর! পঞ্ডতরাজ ন। বলিয়া প্ডতচন্দও বলিতে পারি। 

নবদ্বীপের পত্ডিতমগুলী-প্রদত্ত এই উপাধির মর্শ ইহাই মনে হয়, একদিন যেখানে গৌরচন্ত্ 

সমুদিত হইয়া সমগ্র নবদ্ধীপধাম ধর্ম ও ভক্তির প্রভায় উজ্জল করিয়াছিলেন, আজ সেথানে 

পণ্ডিতচন্ত্র সমুদিত হইয়া জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য-প্রভাবে চতুদ্দিক সমুজ্বল করিলেন। 

ইহার পর স্বয়ং রাজরাঁজেশ্বর ভারতসম্রাটু ইহার অসাধান্ত গুণের পরিচয় পাইয়া গৌরব- 

জনক “মহামহেপাধ্যায়* উপাধি প্রদান করিয়াছেন। বাঁহার! এই সকল উপাধি দান 

করিয়াছেন তাহারাও আপনাদ্দিগের গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদানপুর্ববক সম্মানিত হহঁয়াছেন। 

কাণীর পর্তিতমগ্ডনী তাহাকে ষে “কবিসম্রাট উপাধি প্রদান করিয়া কাব্জগতে তাহার 

সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিগাছেন, আজ আমর! তাহা স্মরণ করিয়া বিশেষভাবে গৌরব অনুতব 

করিতেছি। হৃদয়ের সামান্ত কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সাহিত্য-পরিষদের সদহবৃন্দ তাহাকে 

অভিনন্দনপত্র প্রদানপুর্বক 'অভিবন্দন1! করিতে লঙ্গল্প করাছেন। পরিষদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় 

জীবন্বর়প সম্পাদক শ্রীধুক স্থরেকচন্্র রায়চৌধুরী মহাশয় উধা পাঠ করিবেন। 



৮ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের 

পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রাঁয়চৌধুরী মহাশয় অভিনন্দনপ্র পাঠপূর্নক পৃজনীয় 

কবিসমাটকে ভক্তি ও প্রনিপাত সহকারে তাহা প্রদান করেন। ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) 

অতঃপর কবিসমাট মভোদয় তাহার স্বাভাবিক বিনয়, ওদার্য্য, সরলতা ও তেজন্বিতাব 

সহিত প্রশস্তি-পত্রের নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন,__ 

মাননীয় সভাপতি, সমবেত সুধীবৃন্দ, শিশুকালে যখন আমার নামকরণ হইয়াছিল, জন্মের 

দশম দিবগে পিত| যখন নাম প্রদান করিয়াছিলেন, তখন জ্ঞান ছিল না, নামের অর্থ বুঝিতাম 

না। যখন অধিক বনস হইল তখনও বুঝিতে পারিলাম না, পিতা কি ভাবিয়। প্যা্দবেশ্বর” 
নাম গ্রদ্দান করিলেন। বুঝিলাম উহ! অর্থবিহীন; কিন্তু অর্থবিহীন হইলেও পিত়ৃদত্ত উপাধি 

ফেলিতে পারি নাই। তারপর যখন বিষ্াপীঠে গমন করিলাম, জানি না, কেন গুরুদেব স্বতঃই 

গ্রীত হইয়। “তর্করতু” উপাধি প্রদ্রান করিলেন। গুরুদেবকে কোনও দিন সন্ধষ্ট করিতে 

পারিয়াছি বলিয়! মনে হয় না, তথাপি তিনি এই উপাধি প্রদান করিলেন। তখন কোনও 

টাইটেল প্রদ্ধানের রীতি বা! পরীক্ষা! প্রদানের নিধি ছিল না, তথাপি গুরুদেব এই উপাধি 

গ্রদান করায় ভাবিলাম একি হইল? বুঝিলাম শৈশবে অজ্ঞানাবস্থায় ষে ভ্রম করিয়াছি, 

পরিণত বয়সে উহা পরিত্যাগ করিবার অধিকার নাই-__বুঝিলাম পিতৃ উপাধি যাদবেশ্বরের 

ন্তায় ইহাও অর্থশূন্ত । যখন পিতৃদত্ত উপাধি পরিন্যাগ করিতে পারি নাই, তখন গুরুদত্ত 

উপাধি পরিত্যাগ করা চলিবে ন|। ইহার পর শ্রীমান্ ভবানীপ্রসন্ন নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের 

গ্রদত্ত “পণ্ডিতরাজ* উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন। কথায় বলে “কাণাছেলের নাম পন্মলোচন* 

আমারও মনে হয়, নবদবীপের পণ্ডিতমগণ্ডলী আমাকে নিতান্ত ছাত্ের ন্যায় স্নেইতাঁজন মনে 

করিয়৷ "বিস্তার্দিগ্গজ” কি তত্তুলয একট! অর্থবিহীন উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন 

হইতে পারে পরিণত বয়সে জ্ঞানবুদ্ধি সত্বেও এই অর্থশন্ত উপাধি গ্রহণ করিলে কেন? উত্তরে 

ইহাই বলিব, বখন পিতৃদত্ত উপাধি গ্রহণ করিয়াছি, যখন গুরুদত্ত উপাধি স্বেচ্ছায় 

পরিত্যাগ করিতে পারি নাই তথন কৈলাসচন্দ্র তর্করত্বের বাসভূমি, গদাধর ও শিরোমণি 

ভট্রাচাধ্যের লীলাক্ষেত্র, মিথিলার দর্পহারী স্তায়শান্ত্রমুথরিত পবির তীর্থভ্ূুমি ভারতের 
গুরুপদবাচ্য নবন্বীপের পণ্ডিতমগ্ডলীর আদেশ অমান্ত কত্সি কিরূপে? তার পর কাশী। 

কাশী বিশ্বনাথের স্থান--ষত পাগলা-পাগলীর কাণ্ড । বুদ্ধ পণ্ডিতের! কাশীতে থাকিয়া মনে 

করিলেন, ইহার যখন বয়স অল্প, তখন আমাদের শ্রাদ্ধাদি বেশ করিতে পারিবে। তাই 

ধরিয়! বাঁধিয়া একটা উপাধি দিয়! দ্িলেন। বুঝিলাম, ইহাও পিতৃদ্বত্ত উপাধি, পরিত্যাগ 

করিবার উপায় নাই। অনস্তর সম্রাট-প্রদত্ত উপাধি। রাজরাজেশ্বর প্রদত্ত এই "মছামকো- 

পাধ্যায়* উপাধির অর্থ জানি না । ম্যাজিষ্রেট সম্ভবতঃ কমিশনরকে লিখিলেন “আমি ইহাকে 

জানি, ইনি বিদ্বান লৌক।” কমিশনর ম্যাজিষ্রেটের কথার সমর্থন করিলেন। ছোটলাট 
উহাতে সায় দিলেন, সুতরাং আর কিছু বাকী থাকিলনা। অবশ ইহারা কতদূর সংস্কৃত 

জানেন তাহ বিশদভাবে বিবেচনার বিষয় । 
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যাঁছা হউক এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিবারনাই। আপনারা আমার স্থায় বুদ্ধের মগ্তকে 

গৌরবের মুকুট পরাইয়া কেন আমাকে বিঢন্বিত করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি ন1) 

কিন্তু অর্থহীন হইলেও খন এতগুলি উপাপি প্রত্যাহার করিতে পারি নাই, তখন আপনা- 

দিগের প্রদত্ত উপহারও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমার আর অধিক কিছু বক্তব্য 
নাই। 

অতঃপর পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্রেন্রচন্্র রায়চৌধুরী মহাশয় নবম বর্ষের কার্ধ্য- 

বিবরণ হইতে সংক্ষেপে সভার কর্মম-পরিচয় প্রদান করেন। এ কাধ্য-বিবরণ যথাসময়ে মুদ্রিত 

হইবে। 

কার্ধ্য-বিবরণের আলোচনা -প্রসঙ্গে ডেপুটী-ম্যাজিষ্টরেট শ্রীযুক শীতলাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় 

এম এ মহাশয় বলেন যে, সম্পাদক মহা*য় ইতঃপূর্ব্বে যে বার্ধিক কার্যা-বিবরণীর প্রয়োজনীয় 

অংশ পাঠ করিলেন, আপনারা উহা! হইতে সাহিত্য-পরিষদের অবস্থা অবগত হইয়াছেন। 

এ সন্বক্ধে আমার কিছু বলিতে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত ধৃ্টতামাত্র। বিরাট হ্ানির্াপ- 

ব্াপারে ধেমন সামান্ত ভারবাহী শ্রমজীবিরও প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আমার স্থায় অক্ষম 

বাক্তিরও ছুই একটি কথ! বলিবার অধিকার থাকিতে পারে, ইহা মনে করিয়া আমি নিতান্ত 

সঙ্কোৌোচের সহিত অগ্রসর হইয়াছি। আপনারা সকলেই জানেন, স্থানীয় সাত্ত্য-পরিষদের 

শুচ চেষ্টার ফলে রঙ্গপুরে ক্রমশঃ অধিকতর শিক্ষার বিস্তার হইতেছে। রঙগপুরে ব্রাত্য 

ক্ষত্রিয় সমাজে বিশেষভাবে শিক্ষোন্নতি সাধিত হইয়াছে. মাতম্বরূপিণী দানশীলা মন্থনার 

ভূম্যধিকারিণী শ্রীধুক্তা ভবন্ন্দরী দেবী চৌধুরাণী, ভূতপুর্ব মাজিস্টেট-পত্বী মিদেস্দে ও 

আমাদের বর্তমান বিগ্যোৎসাহা সহ্ৃদয় মাজি ই্রট-পত্বী মিসেস্ গুপ্ত স্ত্রীশিক্ষ! বিস্তারকল্পে যাহা 

করিয়াছেন ও করিতেছেন, রঙ্গপুরবাসিগণ তাহা বিস্বাত হইতে পারিবেন না। শিক্ষাই 

সাহিত্যোক্সতির ভিত্বিশ্বরূপ। রঙ্গপুরের ভূমাধিকারিগণ এ বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহ! রঙ্গপুরবাসীর প্রতৃত গৌরবের কথা। স্বর্গীয় দানশীল কাকিনাধিপতি 

রাজ] মহিমারঞ্জনের শিক্ষা-বিস্তারের কথ। মনে হইলে আনাদিগের হৃদয়ে রোমের সমাট, 

অগষ্টাস সিজার অথবা ভারতেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়ার চিত্র স্বতঃই উদ্দিত হয়। টেপার 

বদান্ত তৃমাধিকারী শ্রীযুক্ত অল্পদামোহন রায়চৌধুরীর রঙ্গপুর কলেজ স্থাপনার্থ রাজোচিত 

দানের প্রতিশ্রতির কথ! স্মরণ করিয়! রঙ্গপুরের অধিবাসিগণ বিপুল গৌরব জগরভব 

করিয়াছেন। আমি আশ! করি, সমগ্র বঙ্গদেশের তুম্বামিগণ ঠাহার প্রদর্শিত পন্থা অনুলরণ- 

পূর্বক ধন্ত হইবেন। পরিষদের বিগত বর্ষের কাধ্য-বিবরণ সম্পূর্ণ আঁশাপ্রদ) উহ! গ্রহণার্থ 

সানন্দে আনি প্রস্তাব করিতেছি। 

গ্রাচাবিভ্ভামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ সভাপতি মহা!শরের সন্মতি গ্রহণপূর্বক এই 

গ্রসঙ্গে বলেন বে, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ উত্তরোত্তর. যেরূপ কর্ধশীলত! প্রদর্শন করিতেছেন 

তাহা প্রকৃতই আশাসঞ্চারী। এই প্রসঙ্গে তিনি মুল সভার সহিত এই সতার সম্বন্ধ রঙ্গ 
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বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে সম্পাদক মহাশয় তাহার সম্তোষজনক উত্তর দানে 

সাহার অলীক সন্দেহের অপনয়ন করেন! 

থান মৌলবী তসলিম্ উদ্দীন আহাম্মদ বি এল বাছাদুর কার্ধ্য-বিবরণ গ্রহণার্থ প্রপ্তাষের 

সমর্থন করিতে দণ্ডায়মান হইয়া! বলেন, শ্রন্গাম্পদ সভাপতি মহাশয় আমাকে গত বৎসরের 

কার্য্য-বিবরণ সমর্থন করিবার নিমিত্ আদেশ করিয়াছেন? সাহিত্য-পরিষদের সদন্যদিগের 

মধ্যে যদ্দি কাহাঁকে অপরাধী নির্ণয় কবিতে হয়, *বে সর্বপ্রথমে আমাকেই অপরাদী নির্দেশ 

করিতে হইবে।” কারণ বিগত একবৎসর কালের মধো আমি পরিষদের জন্য কিছুই করিতে 
পারি নাই। অতঃপর সাহিত্য সম্বন্ধে মহম্মদ পয়গম্বরের কয়েকটি উক্তির উল্লেখ করিয়! 

খান্ বাহাদুর প্রাগুক্ত প্রস্তাবটি সর্দসম্মতিক্রমে সমর্থন করেন। সানন্দে ও সর্বসম্মতিতে 

উহ পরিগৃহীত ও সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। 

কার্ধ্যনির্ধবাহক সমিতির নির্দেশমত নিয়লিখিত বাক্তিগধ এই সভার সহায়ক ও ছাত্র. 

সন্তরূপে গৃহীত হুন। 

শ্রীযুক্ত বন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্যা 
পছায়ক সহ্য 

কফেশবলাল বা 

ছাআসদশ্ত-_ , প্রবোধচন্্র সান্তাল বি এ 

অতঃপর নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ষথারীতি পরিষদের সদ- নির্বাচিত হন। 

সদসশ্ঠ প্রস্তাবক সমর্থক 

জ্রীবিশ্বস্তর নাগ ষ্টেশনমাষ্টার  শ্রীমণীন্দ্রচন্্র রায়চৌধুরী এরায় শরচ্চন্দর চট্টোপাধায় 
বি এল বাহাছ্র 

ভ্রীজিতেন্্রচন্ত্র ম্ুমদার শরীম্থরেন্্রচন্ত্র রায়চৌধুরী 
রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত মৃত্যু্য় রায়চৌধুরী মহাশয় প্রপ্তাব করেন ধে, কার্যানির্বাহক সমিতির 

নির্দেশমত নিয়লিখিত সদস্যগণ ১৩২১ বঙ্গাবের জন্য রঙ্গপূর সাহিতা-পরিষদের কার্ধ্যকারী 
নিষুক্ত হউন । 

সভাপতি কবিসমাট মহামহোপাধ্যায় পত্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব 
যুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ, 

শরদিন্দুনারার়ণ রায়সাহেব এম এ প্রাজ্ঞ 

অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল 
রায় শরচ্চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ বাহাছর 

পত্রিকাধ্যক্গ : ». পণ্ডিত ভবাশীপ্রসন্ন লাছিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ 

কোষাধ্যক্ষ » দি রঙ্গপুর-ব্যাঙ্ক-লিমিটেড 

চিন্রশালাধ্যক্ষ * জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় 

লহঃ সভাপতি ” 
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্রস্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেশবলাল বস্তু 

ছাপ্রাধ্যক্ষ » পণ্ডিত লপিতমোহন গোদ্ামী কাবা-ব্যাক রণ-পুরাণতীর্থ 

» অনদাচরণ বিদ্যালক্কার 

»  এককডি স্বৃতিতীর্থ 

সহঃ সম্পাদক *«. কবিরা দেবেন্দ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন 

« মর্দনগোপাল নিয়োশী 

» কালীকাস্ত বিশ্বাস 

আয়-বায়-পরীক্ষক , আশুতোষ লাছিড়ী বি, সি, ই 

» ধীননাথ বাগঞ্ী বি, এল 
এ সহকারী ৃ 

» কুপ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল 

এই প্রস্তাব উত্থিত হইলে কবিসনাট মহামহোপাধ্যা় পণ্ডিতরাঞগগ মহোদয় বিনয় সহকারে 

বলিলেন যে, তাহার বয়স অধিক হইয়াছে; পরস্ত অনেক সময়ে তাহাকে কাশী ও অন্ঠান্ত 

স্থানে থাকিতে হয় সুতরাং তাহাকে সভাপত নির্বাচিত না করিয়। রঙ্গপুরের সর্ববজনপ্রিয় 

বিষ্বোৎসাহী ডিস্বীট মাজিঙ্রেট, আীযুকজ জ্ঞানেন্্রনাথ গুপ্ত এম এ, আই, পিঃ এদ মহোদয়কে 
সভাপতি নিযুক্ত করিলে সর্বাঙস্ন্দর হইতে পারে। পণ্ডিতরাজ মহোদয়ের এই সংশোধিত 

প্রস্তাব স্্াযুক্ত ভূজেন্দ্রন।থ মুখোপাধ্যায় বি এ ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট কতৃক সমর্থিত হইলে সদ্ত- 

দিগের সম্মতিক্রমে এর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইরূপে কবিমত্রা মহোদয়ের স্থলে রঙ্গপুরের 

নুযোগ্য কালেক্টর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ গুপ্ত এম এ, আই (সি, এস মহোদয় ১৩২১ বঙ্গাবের অন্ত 

সভাপতি নির্বাচিত হইলেন । 

অনন্তর সম্পাদক মহাশয় সদস্যগণের ভোট দ্বার! নির্বাচিত সমিতির সদস্যগণের নি্ন- 

লিখিত নাম-তালিক1 পাঠ করিলেন-- 

১। শ্রীধুক্ত অধ্যাপক যছুনাথ সরকার ৮। শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার জমিদার 
এম এ, পি, আর এস ৯। ,, শীতলাকাস্ত গাঙ্ুলী এম, এ 

২। ১, পক্সনাথ বিদ্য।বিনোদ তত্বসরস্বতী ১*। ১, পঞ্চানন সরকার 

এম, এ এম, এ বি এল 

কোকিলেশ্বয় বিগ্ভারত্ব কাব্যতীর্ঘ ১১। ,, রায় মৃত্যু্য় রায়চৌধুরী বাহাছুর 

শাস্ত্রী এম, এ ১২1 % পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, 
৩। 

৪। ১ পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করদ্ব তর্ক ক পি, আর এস 

৫€। ১, যোগীন্দ্রন্ত্র চক্রবর্তী এমএ, বিএল ১৩। » পণ্ডিত বিধুশেখর শান্ত 

৬। চন্ত্রমোহন ঘোষ ১৪। ,, সৈয়দ আবুছুল ফতাহ সাহেব 

৭। ১, অধ্যাপক বিনয়বুমার সরকার  ১৫। » বরদাকান্ত রায় বিষ্তারত্ব বি এল 

এম, এ ১৬। » পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবত্তী 



১২ রঙগপুর সাহিত্য-পরিষদের 

১৭ শ্রীযুক্ত কুগ্তবিহারী হায় এম এ, বিএল ১৯। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি এ 

১৮। 5 বসস্তকুমার লাহিড়ী ২*। , শরচ্ন্দ্র চৌধুরী ৰি এ 

আয়বায়-পরীক্ষক ও তাহার সহকারীছ্য় ব্যতীত অন্য ১৫ জন কর্মচারী ও সম্দস্য- 

দিগের দ্বায়া নির্বাচিত ২* জন সদস্য লইয়া ১৩২১ বঙ্গাব্দের জন্য কার্য্যনির্বাহক- 

মমিতি গঠিত হয়। ইঠাঁয় পর সম্পাদক মহাশয় ঘোষণা করেন যে, এই সভার অন্যতম 
ছাত্র-সদস্য শ্রীমান শ্যামাপদ বাগছী নৈতিক ও আথিক ইঈন্নতিবিষয়ক সর্বোত্কষ্ট প্রবন্ধ রচন! 

করিয়া ভীলশ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাঞ মণীন্দ্রচন্্র নন্দী কর্তৃক গ্রাদত্ত স্বর্ণপদক এবং শ্রীমান্ 

কালীপদ বাগছী রাজ] রামমোহন রায়ের স্বদেশ হতৈষণ! ও রঙপুরের মছিত তাহার সম্বন্ধ 

বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রনন্ধ পিখিয়! শ্রীযুক্ত নবাবজাদা এ এফ এম আবছল আলী এম এ মহোদয় 

কর্তৃক শ্বীক্ৃত ১৫২ টাক মুলোর রৌপা পদক লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছেন। পদক 
হইটি প্রস্তুত হইয়া না আসায় বর্তমানে বিতরণ করা সম্ভবপর হুইল না। 

সাহিত্য-পরিষদের ভৃতপূর্ধ সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্রদে আই মি মহোদয় গভর্ণমেণ্ট- 

পক্ষ হইতে গবেষণাসুলক সর্বোত্ক্ প্রবদ্ধ রচনার জন্য ১৭২ টাঁকা পুরস্কার ঘোষণ! 
করিয়াছিলেন। বিগতবর্ষে কেহই এই পুরস্কার লাভের যোগ্য বলিয়! বিবেচিত হয় 

নাই। | 
সাহিত্য-পরিষদের সহুকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবনীচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এ ডেপুটা 

ম্যাজিষ্টেট ৫২ টাকা পুরস্কার ঘোষণ! করিয়াছিলেন। এ ৫২ টাকা মুলোর পুস্তক ক্রুন্ন করিয়! 

নিম্নলিখিত আবৃত্তির জন্ত নিয়লিখিত ছাক্রগণকে পুরস্কার প্রদান কর! হয়। 

আবৃত্তির জন্য পুরস্কার 

শ্রীমান্ প্রফুল্লকূমার সরকার 
চাষার অহঙ্কার ,, কামিনীকুমার সরকার 

| ( »» প্রবোধকুমার ঘোষ 
দশাঁবতার-ন্তোত্র ও ভারতবর্ষ ( » ইন্দুভূষণ মরকার 

, সতীশচন্ত্র কর্মকার 
নুতন বছল * অনিলকুমার সেন 

এই অধিবেশনে নিয়লিখিত তিনটি প্রবন্ধ পঠের জন্ত উপস্থিত কর! হুইয়াছিল। 

১। বনমালদেবের তারশাসন শ্রীযুক্ত পঙ্ডিত পল্মনাথ বিস্তাবিনোদ তত্বদরন্বতী এম এ 

»॥ ২। বাঙগালায় তাষাস্তয় এ বুন্দাবনচন্দ্র তট্টাচার্ধ্য 

৩) তন্ত্রের বিশেষত্ব ১ পূর্ণেনুমোহন সেহানবৰীশ 

প্রবন্ধরঞ্জের মধ্য শ্রমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্াচারধ্য স্বলিখিত “বীঙ্গালার ভাষান্তর” শীর্বক প্রবন্ধ 

পা$ ফরেম। প্রযুক্ত পল্মনাথ বিভাবিনোদ তন্বসরন্বতী এম এ মহাশয়ের রচিত বনমাল- 
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দেবের তাত্রশাসন শীর্ষক গবেষণমূলক প্রবন্ধের সারাংশ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধায় 

মহাশয় পাঠ করেন। ' অপর প্র“ন্ধট পঠিত বণিয় গৃহীত হয়। 
অন্ঃপর সভাপতি মহামহোপাধ্যার শুধু হরপ্রপাদ শাস্ত্ী এম এ, সিআই ই মচোঁদয় 

বলিলেন,_প্রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের নবম সাণ্ংসরিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে রখপুরে 

আগমন করিয়। যাহা দেখিলাম তাহাতে লত্য সত্যই আনন্দ হইতেছে । পরিষদের পত্রি- 

কার্দি পাঠ করিয়! পরিষর্দের কার্য্যকারিতা-সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছিল) রঙ্গপুরে 

আভসিয়। গেই ধারণ আরও বেশী হইয়াছে । সাহিত্য-পরিষৎ ভবিষাতেও যে অধিকতর 

উন্নতি লাভে সমর্থ হইবেনঃ তাহ! আশ! কর! যাইতে পারে। 

রঙপুর সাহিতা পরিষদের সহিত মুল বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের সম্বন্ধ-নির্ণয় লইয়া! একটু 

আলোচন। হুইয়! গিয়াছে । আমার মনে হয়, মুল পরিষদের সহিত চিঠিপত্রের আদান-গাদানে 

রঙ্গপুর নাছিত্য-পরিষদের পক্ষে আপনাকে শাখা বিয়া স্বীকার করা ভাল। তবে 

ইছাও ঠিক, অনেক সময় শাখার যখন উন্নতি হয়, তখন মূলের সহিত সম্বন্ধ অনেকটা বিচ্ছিন্ 

হইয়া থাকে । পরস্ক তখন মুলের একটু অবনতি হইয়া থাকে । ১৭৮৪ খুষ্টান্ষে ক্িকাতায় 

এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। ইহার কতিপয় সভ্য যখন কার্ধযকালের অআঅবসানে 

স্বদেশে গমন করেন, তখন তাহারা বিলাতে ইহার এক শাখ| প্রতিষ্টিত করেন। কাল- 

ক্রমে ইহারা আপনাদিগকে "রয়েল এদিয়াটিক সোসাইটি” বণিয়৷ ঘে!ষপা করেন এবং 

মূল সোসাইটির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ অস্বীকার করেন। ইহার পর বোস্বাট, সিংহল, 
সিঙ্গাপুর, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে রয়েল এসিয়ািক সোসাইটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হুয়। 
বোঙ্বাইএর লোকের! স্তাহাদিগের সভার নাম দিলেন “বোগাই ব্রাঞ্চ অব. দি রয়েল এসিয়াটিক্ 

সোসাইটি* মান্দ্রাজের লোকেরা নাম দিলেন, “মান্দ্রাল ব্রাঞ্চ অব. দি রয়েল এসিয়াটিক 

সোসাইটি” ইত্যাদি। কালক্রমে ইংলগের শাখা! সড! কলিকাতার সভাঁকে পত্র লিখিবার 

সময় লিখিতে লাগিলেন,_-প্রয়েল এপিয়াটিক সোসাইটি অব. ক্যালকাটা” এইরূপে বিলান্তে 

শাখা-সভার ঘত উন্নতি হইতে লাগিল, আমাদিগের ততই অবনতি হুইতে লাগিল। অবশেষে 

১৮৪* খৃষ্টাব হইতে মুল এসিয়াটিক্ সোসাইটির নাম হইল, “দি এপিয়াটিক সোদাইটি অব. 
বেঙ্গল” কার্ষযতঃ বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল শাখ| প্রতিষ্ঠিত 

হইছিল, তাহাদিগের কার্ধ্ক্ষেত্র তত্তৎ স্থানেই সন্নিবদ্ধ আছে। বোশাইএর রয়েল 
এসিয়াটিক সোসাইটিকে প্রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব. বোস্াই” মাম্্রাজের "রয়েল 
এপিয়াটিক সোসাইটি অব. মান্ডরাজ” ব্যতীত আর কিছুই বল! চলে না। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন, রঙ্গপুর সাছিতা-পরিষর্দের আধিক অবস্থ যেরূপ 

উন্নত তাহা রঙ্পুরের পক্ষে গৌরবের বিষয় সনেছ নাই | এমনকি সমগ্র বঙ্গদেশ রঙ্গপুরের 
কার্যকারিতা ও সফলতার গৌরব অনুভব করিতে পারেন। যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় স্থানীর 

সাহিত্য-পরিষদের অনুষ্ঠানের সহিত বিশেষাবে যোগদান করেন, তাঁহার জন্ত 8 কর 
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প্রয়োগন । মূল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদসা সংখ্যা আড়াই হাজারের অধিক হইবে না, 

কিন্তু রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষং ইতি মধ্যেই চাঁরিশতাধিক সদস্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই 

চারিশতের মধ্যে বড় জোর ৮১০ জন কাজের লোক পাওয়া! যাইতে পারে। যেখানে বিশেষ 

কর্মোৎসাহী লোক বিগ্কমান আছেন, মেখানে একশতের মধ্যে 8৫ জনের অধিক কন্মুনি্ঠ 

লোক পাইবার আশা করা যাইতে পারে না। আজকাল নানারূপ অভাব অনাটনের মধ্যে 

প্রবল জীবন সংগ্রামের ফ.ল লোকের অবসর বড় কম হইয়াছে । এইজন্ত পরিষদের সদসা 
সংখা। বুদ্ধিকল্পে যত্রপর হওয়া প্রয়ো্ন। 

স্থানীয় ধনী-সন্তানগণ পরিষদে অর্থ-সাঁছাধ্য করিয়া পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, ইহ 

থুব আশার কথ।; কিন্তু তাহার! ইচ্ছ। করিলে অন্য উপায়েও পরিষর্দের উপকার করিতে 

পারেন। তাছারা যদি আপনার্দিগের সম্তানদিগকে পরিষদের কার্য্যে নিযুক্ত রাখেন, তবে 

তাহারা একদিকে যেমন কা7)9 শিথিবেন সেইরূপ আনন্দও অন্্রভব করিবেন। 

সাহিত্য-পরিষদের, গুযোগা সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের ছেলে- 
দিগের উপরে একট আকর্ষণ আ।ছ। ছাত্র-দদস্তগণ ইহার অধীনে প্রকৃত কার্যকর বিষয়- 

সমূহ শিক্ষাপাত করিতে পারিবেন । 

ইতিছান-সম্পরকে এখন যথেষ্ট কাজ করিবার আছে। পোকে এখন কাবোর অপেক্গা 

ইতিহাসই অধিক টাছিতেছে। এই ইতিহাস-সম্পকে কত প্রাচীন তথ্য-সংগ্রহ করিবার 

প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে ছুই একট সামান্ত উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। 

মহাভারতের কাল প্রকৃত ১০০ হইতে ১৪০ বংসরের আঁধক হইবে না। কিন্তু এই 

সময়টা একেবারে ৪০** হইতে ৫০০* বৎসরে উঠিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা 

প্রয়োজন । 

আর একটি দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার গন্ধবশিক-সম্প্রদা়। গন্ধবণিক-সম্প্রদীয়ের আলোচনা- 

প্রসঙ্গে আমি জানিতে পারিলান্ন যে, উহ্বাদিগের মধো ছত্তিক, শঙ্খ, রাউত ও দেশ-আশ্রম এই 

চারি শ্রেণী বিগ্কমান আছে। এখন এই সকল সম্প্রদায়ের অর্থ কি? ছত্তিক বলিতে 

1115061181)9)03$ অর্থাৎ সকল রকমেরই লোক বুঝায়। শঙ্খ প্রক্কত পক্ষে লঙ্ঘ। সেনাদদিগকে 

রাউত বল! হইত। রাউত শব্দের প্রকৃত অর্থ 9১০৪1%]| যাহারা পাড়াগায়ে ফিরি করিয়া 

দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত) তাহাদিগকে দেশাশ্রম বলা হইত। এইরূপে ইনাদিগের চারি শ্রেণীর 

নামকরণ হইতে ইহাদগের সমাঞ্জিক বিবরণ ও আচার-ব্যবহারের পরিচয় পাওয়! যাইতে 

পারে। 

প্রক্কৃত কথ এই যে, ইতিহান উদ্ধার-সম্বন্ধে যদি উংকট আকাজ্ষ| থাকে, তবে অপরের 

সাহাযা লওয়। প্রয়োজন হয় না, চোখ আপনাআপনি ফুটিয়া যায়। অবশ্ত যাহাদের চোখ 

ফুটিক়াছে, তাহার অপরকে কিছু কিছু দিতে পারেন। বাস্তবিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে যত অধিক 

লোক হইবে, তত ক্রুত লোকের চক্ষু ফুটিবে। 
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এই ইতিহাস-সংগ্রহ-বিষয়ে অনেকেই সাহাধ্য করিতে পারেন। ধীহাঁর1 জমিদারী সংক্রান্ত 

কার্যে নিধুক্ত আছেন তাহারাও প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্য হইতে অনেক ধ্তিহাসিক তোর 

আবিষ্কীর করিতে পারেন। 

দ্তঙ্ত্রের বিশেধত্ব* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সাহিতা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পাঠেন জন্তু 

উপস্থিত করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি যে পাঠ করা হয় নাই, ইহা ভালই হইয়াছে । অধূন! 

দেশে তন্ত্রের আলোচনা যত কম হয়, ততই মঙ্গল বলিতে হইবে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ 

শতাব্দীতে তন্ত্রের বারা দেশের যে, মহ! অপকার হইয়াছে, বোধ হয় তাহার অপেক্ষা আর কিছু 

অধিক অপকার হয়নাই। ১৮৯০ খুাবে জনষ্টন নামে এক সাহেব কলিকাতা আগমন 

করিয়া এক সভা করেন | ইংরেজী ভাষায় ঘে সকল উৎকৃষ্ট পুস্তক, সেই সকল অদ্বমূল্যে 

বিক্রয় করিবার জন্ঠ তৎকালে চেষ্টা করিতেছিলেন। (17159 1190-000২) নামে এক; 

থানি বছি সে সময়ে আমার বড় ভাল লাখিয়াছিল। আম এই পুস্তকথানি অদ্ধমূল্যে 

প্রকাশিত করিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন-_বিগত শতাব্ধীতে এই বহিখানি 

পড়িয়। পাশ্চাত্যদেশে যত লোক আত্মহত্য। করিয়াছে, বোধ হয় আর কোন কারণে এত 

অধিক আত্মহত্যা করে নাই। তত্ত্রপাঠ ও ততম্ত্রআলোচন| যত কম হইবে, ততই মঙ্গপ 

জানিতে হুইবে। 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিগ্ভাবিনোদ শত্বপরস্বতী এম, এ, মহাঁশায়র লিখিত বনমলের 

তামশাসন"” শীর্ষক প্রবন্ধেলেখক বলিয়াছেন, এভাবৎকাল আমাদের দেশের সাহিত্যাসবিগণ 

তামত্শাসনের পাঠোদ্ধারকল্পে বিশেষভাবে সফলতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই । সভাপতি 

মহাশধ বলেন - সময় ও অঅবস্থান্ুনারে তাহার। নাহা করিয়াছেন ভচ্জন্া তাহারা ধন্যবাদের 

পাত্র। অবস্থা]! বিবেচনায় তাহাদিগের নিকট হইতে অধিক আশা করা যাইতে পাবে না। 

আীমান্ বৃন্দাবনচন্ত্র ভট্টাচার্যের "ভাষান্তর" প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলি- 

লেন, বাঙ্গ'ল! ভাষায় আর একটি উৎপাত জন্মি'াছে। প্রকৃতপক্ষে ইংরাঙ্গী সাহছিতোর একট! 

মোহিনী শক্তি আছে। আমাদের দেশে যখন ইংরেজী ভাষা 9 ইংরাজী সাহিভোর প্রচপন 

হয়, তখন এই মোহিনীশক্তির আকর্ণণে অনেকেই ইংরাগীতে চিস্ত। করিতেন, এখনও 

অনেকেই ইংরাজীতে ভাবিয়! থাকেন। বিদেণায় ভাষায় চিন্তা করিতে শিখিয়াছি বলিয়! 

আমাপ্িগের তর্জমায় অনেক বিদেশী শব্দের আমদানী দেখিতে পাওয়া যায। ইহার ফলে 

থুব বিভ্রাট ঘটিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে ভাষাঁকে সংযত ও উন্নত করিবার 

জন্ত বিশেষ চে্ট। লইতেছেন । 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রসঙ্গে কবিদমাট, মহথানহোপাপায় পগিতরাগ শ্রীদুক 

যাঁদবেশ্বর তর্করত্ু মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নিকটে রলপুর সাহিত্য-পর্ষদের কৃতজ্ঞতা 

বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। (তিনি বলেন-_ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী, গ্রাচ্যবিদ্ত!মহারণব শ্রীযুক্ত 

নগেক্্রনাথ বন, শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ রঙছপুর সাহিত্য-পরিষদের প্রারস্ত 
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হইতে ইর্থাকে দযদ্ধে গড়িয়া তুলিয়াছেন। আমর! তাহাদিগকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ 

জ্ঞাপন করিতেছি । সভাপতি মহাঁশয় ষে বিশেষ কষ্ট শ্বীকার করিয় রঙ্গপুর সাহিতা-পরিষদের 

নবম বাধিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া! ও সভার চিত্রশালার ঘ্বারোদধাটন দ্বার! সম্ভার 

গৌরব বর্ধন করিয়াছেন, তজ্জন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি । 

অতঃপর মভাপতি মহাশয়ের আদেশে সম্ভার নবম সাম্বংদরিক অধিবেশনের কার্য 

শেষ হর। 

শীম্বরেন্তরচন্দ্র রায়চৌধুরী শ্রীমণীক্তচন্দ্র রাঁয়চীধুরী 

সম্পাদক। সভাপতি । 

দশম বর্ষ 

প্রথম মাসিক অধিবেশন 

শনিবার, ৬ই আষাঢ়, ১৩২১, ২০ জুম, ১৯১৪, 

সময়-__অপরাহু ৫টা 

সভাপতি মহাশয় ও ততসহকারিগণের অন্থপস্থিতে শ্রীযুক্ত কালীকাস্ত বিশ্বাদ মহাশয়ের 

প্রস্তাবে ও শ্রীধুক্ত সিদ্বেখর সাহা মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসন্মতিতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্্র রায় 
চৌধুরী মহাশয় অগ্তকার সভায় সভাপতি নির্বাচিত হইলেন । 

উপস্থিত-_ 

জীযুক্ত মণীক্্রচন্ত্র রাঁয় চৌধুরী, সভাপতি 
কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় পগ্ডিতরাজ শ্রীধুক্ত ষাঁদবেশ্বর তর্করত্ব 

যুক্ত পর্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য » কালীকাস্ত বিশ্বাস, সহকারী সম্পাদক 

ব্যাকরণতীর্থ » পণ্ডিত অন্নদাঁচরণ বিভালঙ্কার এ 

» ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ » এককড়ি স্থৃতিতীর্থ সহকারী সম্পাদক 

*« সিগেশ্বর সাহা সুপারিপ্টেখ্ডেণ্ট, * ললিতমোহন গোম্বাদী, কাব্য-ব্যাক রণ- 

টেকৃনিক্যাল বিদ্যালয় পুরাণতীর্থ, ছাতরাধাক্ষ 

এ বৈকুষঠচজ্জ সেন, » কেশবলাল বস্তু গ্রস্থাধাক্ষ 
শ্ীধুক্ত স্থবেক্ত্রচন্দ বায় চৌধুরী সম্পাদক ও অন্তান্ত | 

১1 সর্ধসন্মতি রূমে গত নবঘ সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ গৃহীত হইল । .. 
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২। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের সদস্ত নির্বাচিত হইপেন। 
্রস্তাবক সমর্থক সদ্য 

র্বরেন্্চন্্র রায় চৌধুরী শ্রীমণীন্দ্র্্ রায় চৌধুরী শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোঁষ, 

উকীল, নিলফামানী। 

শ্রীকালীকাস্ত বিশ্বাস সম্পাদক শ্ীন্থুরেশচন্ত্র রায় বি, এ, 

পুলিশ অফিন, রঙগপুর। 

৩। শ্রীযুক্ত মহ।মছোপাধ্যায় প্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, নি, আই, ই মছোদয়- গদত্ত 

“্ামপাল-চরিত* নামক দুণ্রাপ্য গ্রন্থের জন্য এই সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। 

এই গ্রস্থ সাহিত্য-পরিষদের গ্রস্থাগারভূক্ত হইল। 
৪| (ক) রজপুর ধশ্মসভার কর্তৃপক্ষ পরিষদসংগ্রিষ্ট চিত্রশালায় কষ্টিগ্রস্থরনির্দিত ষে 

স্ন্দর বিষুঃমুর্তি ও মনপামুত্তি উপহার প্রদ্দান করিয়াছেন, তাহা সাদরে গৃহীত ও সভার 

কর্তৃপক্ষগণকে ধন্তবাদ প্রদান কর হইল। 

খে) শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর কর্তৃক নতাঁর চিত্রশ।লার উপন্ৃত শ্রীস্- 
দেশীয় (€ 1000 9766]: ) রৌপ্যমুদ্রা, বৌদ্ধতুলিকায় অঙ্কিত চিত্রপট ও মংস্যাবতার-মৃিযুক্ত 

প্রাচীন দেউলের ইক ধন্তবাদ পুরঃসর গৃহীত হইল। 

উপহৃত পুস্তক ও চিত্রাদি সভায় প্রদর্শিত হইল। 
৫। শ্রীযুক্ত কেশবলাল বস্থু প্ৰ্গদর্শন*-সম্পাদক ৬টৈলেশচন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের 

অকাঁলমৃত্যুতে শোক প্রকা শার্থ নিয়্লিখিত প্রস্তাব উত্থাণিত করেন 7 

“বজদর্শন"-সম্পাদক ৬শৈলেশচন্দ্র মন্তুমদার মহাশয়ের অকালমৃত্যুর ফলে বঙ্গসাহিত্যের 

ষে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, এই সভা তাহার জ্ন্ত আস্তরিক ছঃখ ও তাহার শোকদত্তপ্র পরিবার- 

বর্গের সহিত সমবেদনা! গ্রকাশ করিতেছেন। শ্উল্লিখিত প্রস্তাবের একখণ্ড গ্রতিলিপি 

পরলোকগত শৈলেশবাবুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করা হউক ।” 

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল বস্থ উল্লিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয্না বলেন,-কিঞ্চিদুন এক 

বৎসর পূর্বে সাহিত্য-সংশ্রবে শ্রদ্ধেয় পরলোকগত শৈলেশচন্্র নন্জুমদার মহাশয়ের সহিত 

আমার আলাপ হয়। এই অতান্পকালের মধ্যে তাঁহার কর্মোৎসাহ, সাহিত্যার!গ, 

চিত্রের ওধাধ্য ও অমারিকতা সম্বন্ধে যে সামান্ত পরিচয় প্রাপ্ত হুইয়াছি, এইখানে তাহার 

উল্লেখ করিব। 

শ্রদ্ধেয় পরলোৌকগত শৈলেশচন্্র মন্তুমদার মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। 

বীর সাহ্ত্যি-পরিষদের সহিত তাহার যে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন, 

অল্পকালপুর্বে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের যে নবম সান্বংসরিক অধিবেশন হইয়াছিল, এই 

অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্ত তাহার গ্রবল আগ্রহ ছিল। আমার দক্ষিণপার্থোপবি 

শ্রদ্ধেয় সভাপতি প্রীধুক্ত সণীব্জচন্দ্র রায় চৌধুরী যহাশয় যখন কলিকাতায় গমন করেন। তখন 

রখ 
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তিনি অধিবেশনের নিদ্ধীরিত সময় অবগত হুইয়াছিলেন। কিন্তু করাল কাঁল সাম্বংসরিক 

অধিবেশনের পূর্বদিবদ তাঁহাকে ইহালোক ও প্রিয় পরিঞ্নের বক্ষ হইতে কাড়ি লইলা, 
তাহার আশ! ফলবতী হইল ন|। 

অদ্ধেয় শৈলেশ বাবু অমর সাহিত্যপেবী বঙ্কিমচন্ত্রকে কিরপ শ্র্ধা, প্রীতি ও ভক্তির নেত্রে 

অবলেকন করিতেন, তৎসম্প।দিত বঙ্গদর্শন তাঁহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যাহার] কিছুকালের 

জন্তও শৈলেশবাবুর সং্পর্শে আসিয়াছেন, তাহারা জানেন, তিনি কিরূপ যত্বপহকারে 
প্ব্গদর্শনের" জন্য প্রবন্ধ নির্বাচন করিতেন, এই জন্ত তাঁহাকে অবস্থাতিরিক্ত অর্থবায় 

করিতে হইত। বহুল চিত্র-পরিশোভিত সাময়িক সাহিত্য-প্লাবিত বঙ্গদেশে বঙ্গদর্শনের প্রাচীন 

গৌরব রক্ষা! করিয়! ইহাকে শিক্ষিত সমাঙ্জের আদরণীয় করিবার জন্ত শৈলেশচন্ত্র বিশেষ, 

ভাবে চেষ্ট। করি গিয়াছেন। 

শৈলেশচন্দ্র দরিদ্র সাহিত্যসেবীর পাঁলক ছিলেন। সৎসাঞিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি সাধ্যা- 

নুসারে চেষ্টা করিয়। গিয়াছেন। 

তিনি প্রকৃতই অমায়িক ছিলেন। প্রতিদিন গ্রাতঃকাঁলে নিয়মিত প্রাতঃকত্যাদি 

সমাপনান্তে তিনি ছোট-বড় সকলের সহিত অবাধে সাগ্গাৎপূর্বক প্রত্যেককে যথাযোগ্য 

উপদেশ প্রদান করিতেন। তাহার রোগের প্রথমাবস্থায় আমি তহার সহিত একদ! সাক্ষাৎ 

করিয়াছিলাম। সে সময়েও তিনি কোনও কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ে যেরূপ সহপদেশ 

প্রদান করেন, তাহ! এখনও আমার মনে মুস্পষ্টভাবে জাগ্গরুক আছে। রঙগপুর-সাহিত্য- 

পরিষদের ও স্থানীয় জমিদার সভার বার্ষিক অধিবেশনে যোগন্ীনের আকাত্ষ। তখনও তিনি 

পর্রযোগে সাহিতা-পরিষদের ও জমিদার-সভার ম্থযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত স্থুয়েন্দ্রচ্দ্ 

রায়চৌধুরী মহা'শয়কে অবগত করিবার জন্ত অন্ুরোধ জানাইয়াছিলেন। 

বৈষগ্িক বিষস্বে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়! তাহাকে অনেকগুলি জমিদারীর তত্বাবধান 

ও উপদেশাদি প্রদান করিতে হইত। এই জন্ত তাহাকে অক্লাস্তভাবে পরিশ্রম করিতে 

হইত। প্রাতঃকালে নয়টার সময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়৷ তিনি যে বাছির হইতেন, তাহার 
পর কখন যে ফিরিতে পারিতেন, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না, অনেক দিবস প্রতাষে বাহির 
হইয়া! বেল! ২।৩টার সময় ফিরিয়া মানাহার করিয়াছেন, একাধিক দিবস রাত্রি ৮।৯টার 

পূর্বে ফিরিতে পারেন নাই। কর্মে তাহার এঁকাস্তিকী নিষ্ঠা ছিল। কিসাহিত্য, কি 
বৈষয়িক কার্য সর্ব তাহার এই কর্নিষ্ঠ! গ্রকাশিত হইত। 

তিনি অনেকগুলি শুভকার্ষো হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরলো ক-গ্নের পুর্বে 

তিনি কলিকাতায় জমিদারী ট্রেণিং কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। অধুন! জমিদনী-কার্ষ্যে 
অভিজ্ঞ সুদক্ষ লোকের বিশেষ অভাব ন! হইলেও তীহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল, অন্তান্ত 
বিহয়ের ভার জনিদ্বাী পরিচালনেও নিয়মিত শিক্ষা! প্রদান করিলে ইহাতে দেশের ভৃস্বামি- 
গণের উপকার ও আধুনিক ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত বুবকগণের অন্-সমন্তা কিন্নংপরিদাণে সিরাত 



দশম বর্ধের কার্ধ্য-বিবরণ ১৯ 

হইতে পারিবে। জমিদার-সস্তানগণ যাহাতে স্ব স্ব জমিদারী পরিচালনে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রাপ্ত 

হইতে পারেন, এই জন্ত তিনি বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বহু টাক বায় করিয়া 
ছান্্রগণের বাসস্থানের জন্তু এক অট্রালিক ভাড়া লইয়াছিলেন। কাশিমবাঞ্জারের 

মহারাজ মণীন্ত্রচন্্র লন্দীপ্রমুখ স্দাশয় ব্যক্তিগণ জমিদারী কলেজের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। 

কিন্তু বিশেষ চেষ্ট] সন্েও এই কলেজ স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে নাই। দেশের তৃস্থামিগণ 
উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে স্ব স্ব জমিদারীতে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলে শৈলেশচস্ত্রের প্রয়াস ব্যর্থ 

হইত না। শৈলেশচন্দ্র নিজ মুখেই বলিয়াছেন এই কলেজের জন্ত তাহাকে অনুমান সার্দ 
এক সহত্র মুদ্র! ক্ষতিম্বীকার করিতে হইয়াছে। 

পরলোৌকগত শৈলেশচন্দ্রের আর একটি শুভানুষ্টানের উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য 

শেষ করিব। বাঙ্গালাদেশে অধুনা বহু সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ধ বাঙ্গালার 

ভূস্বামিগণের ও গৃহস্থবর্গের বিশেষভাবে উপযোগী করিয়া একথানিও সাময়িক পত্র এপরযয্ত 
প্রকাশিত হয় নাই। শৈলেশচন্্র বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অভাব পুর্ণ করিবার জন্ত চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, ইছারই সংশ্রবে শৈলেশবাবুর সছিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমার স্থান 

অযে।গ্য ব্যক্তির হস্তে এই পত্রের সম্পাদন ভার অংশতঃ ন্ন্ত হইয়াছিল। কতিপর অনিবার্য 

কারণে অনুষ্ঠানপত্র প্রচার ব্যতীত তিনি ইহ! প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

কিরূপ মহছুদ্দেশ্ত লইয়া! খৈলেশচন্দ্র এই কাণ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ণবিষনীর” সংক্ষিপ্ত 
অনুষ্ঠান প্রস্তাব হইতে তাহা সকলেই অবগত হইতে পারিবেন । : 

ইহলোকে ত্যহার সমস্ত আশাই অপূর্ণ রহিয়া গেল। পরলোকে তিনি অনাবিল শাস্তির 

অধিকারী হউন । 

অতঃপর বাবু সুরেন্রচন্ত্র রায় চৌধুরী উল্লিখিত প্রস্তাবের সমর্থন করিলে উহ! সর্ববন্মতি- 

ক্রমে গৃহীত হইল। 
পরলোৌকগত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অকালমৃতাজনিত শোকস্থচক প্রস্তাবের 

সমর্থন. গ্রদঙ্গে রঙপুর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক বাবু সুরেন্রচন্্র রায় চৌধুরী বলেন, শ্বগায় 

শৈলেশচন্ত্র মুমদার মহাশয়ের সম্বন্ধে আমার পূর্বববন্তী বক্তা কেশবলাল বনু মহাশর যে. 
বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন, তাহার উপর অধিক কিছু বলিবার নাই। ব্যক্তিগতভাবে 

শৈলেশচম্্র মজুদাঁর মহাশয় আমার একজন শ্রদ্ধেয় হিটতধী বদ্ধ ছিলেন। রঙগপুরে সাহিত্য- 

পরিষৎ প্রতিষ্ঠাকালে আমি সর্বপ্রথমে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি তত: 

কালে আমাকে যে সকল উপদেশাদি দানে সাঁহাধা করিয়াছিলেন, সাহিত্য-পরিষঙ্গের গঠন- 

কল্পে সেই সকল আমার খুব সহায় হইগ়াছিল। ইহার পর বঙ্গীর সাহিত্য-পরিহদের সংশ্রবে, 

কিবা! অন্ত যে কোন কারণে বখনই যেরূপ সাঁহাব্যেয় প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি আগ্রহের 

মহত সাহাষ্য করিয়াছেন । 
: -ঠলেশচজ্ের আর. একটি গুতাছুঠানের কথা আপনার! সকলেই শুিয়াছেন। তাহা 



২ রঙ্গপুর দাহিত্য-পরিধদৈর 
্ায়ন্ধ “বিষয়” পর্র প্রকাশিত হুইলে দেশের একটা প্রক্কত হিতাুষ্ঠান সাধিত হইত 
অধুন! আমরা ইতিহাস ও জনপ্রসিত্ধ বর্তমান ও ক্মভীত যুগের মহাঁতবগপের চরিতাঙ্কনে 
নিরত থাকি; কিন্তু ইহাদিগের নির্দিষ্ট গতি অতিরুম করিয়া ধাহারা জীবনে সামান্ত অবস্থার 

মধ্যে অবস্থান করিয়া অধিকতর মহত্ব প্রদর্শনের নুযোগ পাইয়াছেন, ত্বাছাদিগের কথা 

অনেকন্থলে আলোচিত হয় না। শৈলেশবাবুর প্রয়াম সফগ হইলে এই সকল বিষয়ের অভাব 

সর্তোভাবে বিদুরিত হইত। 
শ্রদ্ধেয় মভভুষদার মহাশয় জমিদার-মভার হিতাঁকাজ্মী ছিলেন। তাহার নবপ্রারনধ 

সাময়িক পত্রের ও জমিদারী কলেজের সংশ্রবে তিনি পরিষদের পাশ্বৎসরিক অধিবেশনের 

সময় রঙপুরে আগমন করিতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ইচ্ছা! ফলবতী হইলনা। 

আমরা! তগবানের নিকট প্রার্থন! করি, তিনি তীহার পরলোকগগ্ আত্মার শাস্তিবিধান করুন 

অতঃপর ৬সৌরীম্মোহন ঠাকুরের পরলোক-গমনে বাঙ্গাঙজার সগীত শাস্ত্রের ও পরিষণের 

অন্তত সান্ত ৬মাশুতোষ বন্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে রঙ্গপুকক সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি 

হইয়াছে, সম্পদ ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তাঙ্ার উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ 

করেন। | ৮ 
সৌরীজামোকনেক্জ জীবনী-গ্রসঙ্গে সুরেন্্রবাবু বলেন, তিঙ্জি বাঙ্গালাদেশের ও ভারতবর্ষের 

অঙনক প্রাচীন লুণ্গ্রায় বাগ্তযস্ত্রের আবিষার ও সংস্কার কষ্িয়! কলাশিল্পের গৌরব বর্ধন 

করিয়াছেন । হারমণিয়ামে এদেশীয় সঙ্গীতের উপযোগী করিয়! তিনিই স্ুরলয় সংযোজিত 

কযিয়াছেন। তাহার পরলোকগমনে বাঙ্গালায় সঙগীতশান্ত্রের ও (বান্ধ) হন্ত্বিস্তার প্রভূত 

আনষ্ট হইল সনেহ নাই। 

৬। আসামের ভিপুটা কমিশনারের হেতরার্ক বাবু উমেশচন্ত্র দে মহাশয়ের অনুপস্থিতি 
নিবন্ধন বাবু কেশবলাল বন তাহার লিখিত শঙ্করদেব প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাটু পগ্িতরাজ শ্রীযুক্ত যাঁদবেশ্বর তর্করদ্ধ মহাশয় “শঙ্করদেব” সন্ধে 
জলোতন! করেন। তিনি বলেন, কখিত আছে, একসময়ে শঙ্করদেব আসাম হইতে তাড়িত 

ইইয়াছিলেন । রাঁজ। নীপান্বর তাঁহাকে কাঁমতাপুরে স্থান প্রদান করেন, অবশ বিতাড়িত 

শঙ্কব্দেব ও আমাদিগের আলোচ্য শঙ্করদেব এক ব্যক্তি কিন1, তাহা বল! সম্ভবপর নহে। 

রাজ! নলান্বরের সহিত পাঠান নৃপতি হোসেনসার বুদ্ধের কথ উল্লেখ আছে। শঙ্করদেবের 

আবিষ্ভাব-কাল ইহারও পুর্বে হইলে তখন বাঙগালাদেশে পাঠান-রাজত্বই ছিল, এইরূপ 
অনুমিত হ়। সুতরাং তৎকালে নদীয়া! হইতে দিশ্বিজনী ৪০ আগমন ও হিন্ু- 
প্রান্তের আরোপণ অসম্ভব বলিয! মনে হয়। 

আর এক কথ. এই বে, বৈষব্রন্থে অধৈতাচার্্যের এক শিষ্য শঙকরদেবের উন 
সী আছে। অধৈতাচার্ঘের শিষ্য ও আসামের শ্করদেব বে একই ব্যক্ি, তাহা অনুমান করিবার 
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অধৈতাচার্যা জানবাদী ছিলেন। তবে ইহা নিশ্চয় যে, প্রী্রঠৈতন্তদেবের সংসর্গে তাধার 

মত পরিবর্তিত হুইয়াছিল। ভ্ঞান ও ভক্তির বিরোধহেতু কিনব। অন্ত কি কারণে যে অদ্ৈতাঁচার্য 
এবং শঙ্করদেব গ্রভৃতি নবহীপ হইতে চলিয়! যান তাহা (নর্ণয় করা সহজ নকে। অদ্বৈভাচার্যের 

সহিত শ্রীচৈতন্ভের যে পুনরায় মিলন হইয়াছিল, বৈষ্ণবগ্র্থে তাহার উল্লেখ আছে। 
আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্র হইতে শঙ্করদেব গীতা ও শ্রীমস্তাগবত 

আনয়ন করিয়! পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করদেবের আলোচনার উত্তরভাগে লেখক 

বলিয়াছেন যে, তিনি সমগ্র মহাভারত অধায়ন করিয়াছিলেন। গীতাত মহাঁভারতেরই অংশ- 

বিশেষ, সুতরাং মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গীতা পাঠ করিয়া থাকিলে পুনরায় জগন্নখক্ষেত্র 

হইতে গীতা আনয়ন করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? 

আলোচা প্রবন্ধ হইতে আমর1 আর এক সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতে পারি যে, আসাময়াজ্য 

তৎকালে গৌড়েশ্বরের অধীন ছিল, এবং বাঙ্গাল ভাষা ও অসমীয়া ভাষার বিশেষ কোনও 

পার্থক্য ছিল না। সুতরাং প্রাচীনকালে গৌড়রাজ্য যে বহুদূর বিশ্বৃত ছিল, তাহ! সহজেই 

অনুমান কর! যাইতে পারে। 
প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয় বিশেন শ্রম-ম্বীকারপূর্বক শঙ্করদেব সম্বন্ধে 

যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া পরিষদের সম্দুথে উপস্থিত করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি আমাদিগের 

ধন্যবাদের পান্র। 
পর্ডিতরাজ কবিসমাট মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের আলোচ6না-অস্তে রাত্রি 

অনুমান নয় ঘটিকার সময় অধিবেশনের কার্ধ্য শেষ হয়। 

প্রীন্থরেন্দ্রচন্্র রায় চৌধুরী শ্রীদয়নাথ তর্করত্ব তর্কক 

সম্পাদক সভাপতি 

দশম বাধিক দ্বিতীয় মানিক অধিবেশন 

রবিবার, ৩১শে শ্রাবণ ১৩২১, ১৬ আগ, ১৯১৪, সময়--অপরাহু ৬ট1 

উপস্থিতি 

যুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ব-তর্ককঠ সভাপতি 

* যোগেন্্রচন্্র বিস্তাতভৃষণ 

স্তবরঞ্জন তর্ক তীর্থ 

» এককড়ি স্থৃতিতীর্ঘ নহঃ সম্পাদক 

এ মাঁথনলাল রান্ন ছাত্র-সম্পা্দক 
«এ অঅনগদাচন়্ণ বিভালকার সহঃ সম্পাদক ও জন্ভান্ত। 



২২ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের 

আলেচ্য-বিষয় ৃ 

১। গত প্রথম মাঁদিক অধিবেশনের কার্ধ্য-নিবরণ গ্রহণ । ২। সদন্ত-নির্ব(চন ৩। 

পুথি ও পুস্তক-উপহারদাতগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন । ৪ প্রনর্শন-_শ্রীমান চারুচন্দত্র সরকার 

ছাত্রসদন্ত কর্তৃক উপহৃঠ বিষুমুর্তি। ৫। প্রবন্ধ--শ্ীযুক্ত গ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের 

সত্যনারায়ণ। ৬। বিবিধ । । 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেম্্রচন্ত্র বিদ্তাতূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীধুক্ত পণ্ডিত 
হৃদয়নাথ তর্করত্ব মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হইয়া আনন গ্রহণ করিলেন। 

নির্ধারণ 

১। গত অধিবেশনের কার্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। ২। এই অধিবেশনে 

কোনও সদন নির্বাচিত হন নাই। ৩। ধন্তবারপুরঃসর নিয়োক্র গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থ'গ।রে 

গৃহীত হইল। 
উপহারদাতার নাম পুস্তকের নাম 

শ্ীন্বরেন্ত্রনাথ বল্পী | নংস্কত মহাভারত ২ থণ্ডে সম্পূর্ণ 

শ্ীমতুলকৃষ্ণ গোস্বামী শ্লোকদাল! 
ভযাদবচন্দ্র দাস শাস্তিকণ। 

৪ শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সরকার ছাত্রদদস্ত কর্তৃক উপহ্ৃত প্রস্তর নির্মিত বিষুমুর্তি 

প্রদশিত ও ধন্তবাদ পুরঃসর সভার চিত্রশালায় গৃহীত হইল। বিষুমূর্তি-সংগ্রাহক ছাত্র-সদন্ত 

শ্রমান চারুচন্ত্র সরকার এ মূর্তির সঙ্গে প্রাঙ্গামাটী বা কর্ণনূবর্ণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ 

শীর্ষক প্রবন্ধে এ মুর্তির আলোচন। প্রদগ্গে রাগগমাটা ব| কর্ণ-ন্বর্ণের অভিন্ন হা বিষয়ে 
আলোচন! ছ্বারা বিশেষ অনুসন্ধিৎপার পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রবন্ধ আলোচন! প্রসঙ্গে 

রঙগপুর কালীধাম চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্রচন্ত্র বিস্তাতৃষণ মহাশর 

বলিলেন-_বিষুমুর্তি-সংগ্রাহক ও উপরের লিখিত প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত চাকুচজ্জ সরকার 
বিশেষ ধন্তবাদের পার এবং তাহার এই অনুসন্ধিংসা1! ছাত্রসদদ্যগণের অনুকরণীয়। এই 

গ্রবন্ধে তিনি হুণ্টার সাহেবের গ্রন্থ, এঁতিহানিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের গ্রন্থ, শ্রীযুক্ত 
অবনীগ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থ ও বঙ্গীর এসিযাটিক সোনাইটার জার্ণাল, প্রভৃতি হইতে 

নাঙ্গামাটার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এ বিষয় আলোচনার বিশেষ সুবিধা ঘটাইয়াছেন। 
আমর! সভার পক্ষ হইতে তাহাকে আন্তরিক ধন্তবাঁদ প্রন্নান করিতেছি এবং আশ! করি, তিনি 

এঁ বিষয়ের আরও আলোচন1 করিয়! আমাদের কৌতৃঙুল চরিতার্থ করিবেন। প্রবন্ধের ভাষা 

অতি ভুদার ও দরল হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তিনি নানা প্রবাদেরও অলোচন! করিয়াছেন 
এবং “বারেন্দ্র ঢাকুর* প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়া কর্ণন্বর্ণই যে কাণসোম] 

সাং ল্প্ প্রমাণ করিগাছেন 
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“গুল সবে দেব বংশ করি নিবেদন। 

কাণসোনার দেব হহল বারেন্্র গমন ॥* 

এবং চীন-পরিব্রাজক হুয়েন সাং প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে আলোচনা করিয়া রাঙগামাটাই ষে কণ. 

সুবর্ণ তাহ! প্রমাণ কারয়াছেন। যে মূর্তিটি গ্রদশিত হইল তাহার গঠন-গ্রণালী অতিম্রন্দর 

চতুভূ্জ বিষুমুর্তি বলিয়। স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। হুষ্টথানি হম্ত ও নাসিকার অগ্রভাগ ভগ্ন, 
গলায় যক্ঞন্ত্র আছে, মূর্তিটি ভগ্ন হওয়ায় সৌন্দর্য্যের কতক হানি ঘটয়াছে। ভারতবর্ষের 

নানাস্থানে কত মুর্তিই যে, এরূপ লোক-লোচনের অন্তরালে ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছে, 
তাহার ইয়ত। নাই। যাহারা এ সকল মূর্তি সংগ্রহ করিয়া রক্ষিত হওয়ার জন্ত পরিষৎকে 

অপণ করিতেছেন তাহারা বিশেষ ধন্টবাদের পাত্র। 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালস্কার মহকারী সম্পাদক মহাশয় বলিলেন-_-জমান্ চাকচন্ত্ 
সরকার ছাত্রসদস্ত যেরূপ উৎমাহ সহকারে প্রাচীন এ্রতিহামিক তত্বাদি সঙ্কলন ও মুর্তি সংগ্রহ- 

কার্ষ্য ব্যাপূত আছেন, তাহাতে মভ! আশ। করেন যে, তাহার নিকট হইতে অনেক প্রাচীন 

পুথি ও মুর্তি প্রাপ্ত হইবেন। আমাদের অনেক ছাঙসদসা আছেন, তাহার! যদি প্রত্যেকে 

শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সরকারের মত কিছু কিছু সংগ্রহ করেন, তাহা হপে অচিরেই চিত্রশাল| নানা 

এতিহাসিক নিদর্শনে পরিপূর্ণ হইবে। আমি ছাত্রসদস্যগণকে অনুরোধ করিতেছি তাহারা 

যেন এ বিষয়ে মনোষোগী হন। 

৫1 শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ|ল মহাশয়ের “সত্যনারায়ণ” শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হইল। এই 

প্রবন্ত আলোচন। প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্্র বিগ্ঠাতৃষণ মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ- 
রচয়িতা শ্রীযুক্ত গ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় বিশেষ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিমাছেন। এই 

প্রবন্ধে তিনি ঢাকা, ফরিদপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলা, আসাম, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও 

উড়িষ)ায় কিরূপভাঁবে সত্যনারাঃণের পুজা হইয়া থাকে প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। 

সত্যনারায়ণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি, এল, প্রাচ্বিগ্ঠামহার্ণব সিদ্ধান্ত- 

বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রন্রশীকাস্ত চক্রবর্তী প্রভৃতি বিখ্যাত এ্রতি- 

হাসিকগণের মতও বিশেষভাবে আলোঁচন। করিয়াছেন। আন্তস্ত তুজগপ্রয়াত ও তোটক 

ছন্দে রচিত সতানারাক্কণের পাঁচালী ইতঃপুর্বে আর গ্রকাশিত হয় নাই। আমরা 

ঘোষাল মহুশিয়ের সংগৃহীত পাঁচালী মুদ্রিত দেখিবার জঞ্ত উতস্থক রহিলাম। ॥ 

শ্রীযুক পর্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয় বলিলেন__বরিশালের খ্যাতনাম! পণ্ডিত 
৮কানীশ্বর ওুর্কবাণীশ মহাশয় বলিতেন “শিরস! নীদ্নতে ইতি «শীর্ণি” এটি সংস্কৃত শব । এখনও 

সত্যনারায়ণের প্রসাদ মন্তকে ধারণ করি? ভক্ষণ করিবার রীতি আছে। উল গ্রাচীন 
পঞ্ডতিত মহাশয়ের বাক্য অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না রর 

_অত্ভাপতি মহাশয় বলিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে লেখক নান! তত্ত্বের “ববতারণ। করিয়া 
বিশেষ গ্রষেষণীর পরিচয় দবিগ্নাছেদ। এরূপ আলোচনা খারা] লমরে প্রকৃত তবের নিরদন হইতে: 
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পারে। নানাস্থানের পুজা-পদ্ধতি এবং সত্যনারায়ণ-সন্থব্ধে এতিহামিকগণের মতেরও 
আলোচন! করিয়াছেন। বৈদিক দেবতা পনাসতা* যে সত্যনারায়ণ, তাহ! আমার উপলব্ধি 

হয় না। নাঁসহ্য সঠ্যনারায়ণরূপে পরিণত হওয়ার মত সমীচীন নছে। আশ! করি, স্ুধীবর্গ 

এবিষয়ের আলোচন| করিয়। গ্রকৃত তথ্য উদঘাটন করিবেন। আমার কতকটা বিশ্বাস এই 

যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সন্তাব-স্থাপনের জন্য সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের সিন্দী বিতরণের 

বাবস্থা! প্রচলিত হইয়াছিল। 
৬। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফোগেন্দ্রচন্্র বিগ্ঠাভৃুষণ মহাশয় “আরতি” ও “ছুনুখি* সম্পাদক 

পব1ঘ|তেতল” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ময়মনসিংহের স্থ প্রদিদ্ধ লেখক ৬রজনীকাস্ত চৌধুরী মহ!» 
শয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহ! সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হুইল । 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৮ ঘটকার সময় সভা 

ভঙ্গ হুয়। 

শ্ীহদয়নাথ তর্কঃতব শর্ককণ্ঠ শজরদাঁচরণ বিস্তালঙ্কার 

সভাপতি সহকারী সম্পাদক 

দশম বর্ষ তৃতীয় মাসিক অধিবেশন 

রবিবার ১ল| আশ্বিন, ১৩২১, ১৮ সেপ্টেম্বয়, ১৯১৪, 

স্থান--সভার কার্যালয়, সময় অপরাহ্ণ *ট! 

উপস্থিতি 

শ্রীযুক্ত ভবানীগ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্-ব্যাকরণতীর্থ সভাপতি 

এ চক্রমোহন ঘোষ 

«এ পণ্ডিত এককড়ি স্মৃতিতীর্থ 

» পণ্ডিত অন্পদাচরণ বিস্তালঙ্কার 

». স্থুরেজ্্চন্্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্তান্ত 

আলোচ্য-বিষয় 

১। গত অধিবেশনের কার্যা-বিবরণ গ্রহণ । ২। সদন্ত-নির্বাচন। ৩। পুথি ও 

পুঃক উপহারদাতৃগণকে ধস্তবাদ জ্ঞাপন। ৪. প্রদর্শন--শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেক্চক্র বিস্তাতৃষণ 
মহাশয় কর্তুক স্বগাঁর কালীকান্ত বিস্তালঙ্কার মহাশয়ের স্বহত্ত লিখিত ১৭৮* শকাষের 
*প্রায়শ্চত্ব-তত্বাবশি্" নামক পুথি। ৫। বলীঘ্ এপিয়াটিক সোসাইটির সুযোগ্য সভাপতি 

ব্মদেশের মহামান্ত গভর্ণর শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাছুর কর্তৃক উক্ত সোসাইটির 

] সহকারী সম্পাদক 
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১৯১৪ অন্দে সা্ংসরিক অভিভাষণে এ সভ। সম্বন্ধে অনুকুল মন্তব্য প্রকাশ হেড তাহার, 
নিকটে কৃতজ্ঞত! জাপনের ব্যবস্থ।। ৬। প্রবন্ধ--গ্ীযুক কালীকান্ত বিশ্বান মহাশয়ের রচিত 

“বঙ্গের পালরাজগণ” | ৭। বিবিধ। 

সভায় নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য উপস্থিত ন! হওয়ায় সর্বসন্মতিক্রমে সভার কার্ষা স্থগিত রাখা 

হইল। 

শ্রীতবানীপ্রদ্ন লাহিড়ী শন্বরেশ্রচন্ত্র রা্নটৌধুরী 
সভাপতি সম্পাদক 

দশম বর্ষ_স্থগিত তৃতীয় মাপিক অধিবেশন 

রবিবার, ২২ কার্তিক (১৩২১ )৮ই নভেম্বর (১৯১৪) সময় অপরাহূ ৫ট! 

উপস্থিতি 

সীু্ত পঙ্ডিত ভবানী গ্রসর্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সভাপতি 

যোগেশচন মন্ডুমদার বি, এল্ শীধুক্ত গণেন্ত্রনাথ প্ডত 

ভবরপীন তর্কতীর্ধ নরেন্ত্রনাথ নিয়োগী 

চন্দ্রমোহন ঘে।ব কেশবলাল বনু গ্রস্থাধ্ক্ষ 

মদনগোপাল নিয়োগী অন্পদাচরণ বিচ্ালক্কার সহঃ সম্প।্ফ 

্ানেন্্রনাথ গুপ্ত এম, এ, জাই-লি-এস সুরেন্দ্রচন্ত্র রা চৌধুরী সম্পাদক 

সভার স্থায়ী সভাপতি ও অন্তান্ত 

আলোচ্য বিষয় 

১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সঙ্গ্ত-নির্বাচন। ৩। পুথি ও 

পুস্তক উপহারদাতৃপণকে কৃতজতা-জঞাপন। ৪ প্রদর্শন--শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বোরকা 

বি্ভাকৃষণ মহাশয় কর্তৃক স্বর্গীয় কালীকান্ত বিচ্ালঙ্কার মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত ১৭৮০ শকা 

ৰের ্গ্রায়শ্চিত্তত্বাবশ্ষ্ট* নামক পুথি । ৫ | বঙ্গীর এনিয়াটিক পোনা$টির সুযোগ 
সভাপতি বজগদেশের মহামান্ত গভর্ণর গ্রীল গীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাছুর কর্তৃক উদ্ত 

নোনাইটির ১৯১৪ অন্যের সান ংসরিক অভিভাবণে এ স্চ। সম্বন্ধে অনুকূল নস্তব্ প্রকাশ হে 

তাহার নিকটে কৃতজঞঙা জাপনের বাব! । ৬। প্রবন্ধ-ভ্রীধক কাণীকান বিশ্বাদ 
ধরণের রচিও “বছর পালাজগণ”। ৭1 বিবিধ।- 



২৬ রঙ্গপুর দাহিত্য-পরিষদের 

নির্ধারণ 
সভাপতি ও তৎসহকারিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 

প্রস্তাবে, লীযুকত কেশবলাল বন মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসন্্রতিতে স্রযুক্ত পণ্ডিত ভবানী 

প্রসয় লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় অস্ত দ্িবসীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত্ব 

ইইলেন। ূ 

১। গত অধিবেশনের কার্যা'বিবরণ যথারীতি গৃহীত হইল । 

২। নিয়োন্ত ব্যক্তি সভায় সদশ্ নির্বাচিত হইলেন। 

সদন্য গস্তাব ৃ সমর্থক 

শীযুক্ত কালীপদ ঘোষ স্ীকেশবলাল বনু সম্পাদক 

ছোট কুঠী, পুণিয়! 

৩। ধন্ঠবাদ পুরঃসর নিয়লিখিত গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল । 

উপহ্ৃত গ্রস্থ উপহার-দাতার নাম 

সমসাময়িক ভারত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ষোগীন্দ্রনাথ সমান্দার বি, এ, 

রত্ববোধ * রাঁমনন্দন ভট্টাচার্ধ্য দর্শনরত্ব 

গ্রাচীন পুধির বিবরণ * সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং 

৪। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্্র বিস্তাভূষণ মঞচাশয়ের সংগৃহীত ময়ধনসিংহের পণ্ডিত 

৬কাল্বকান্ত বিস্তালঙ্কার মহাশয়ের রচিত ১৭৮* শকের প্রায়শ্চিত্ত তত্বাবশিষ্ট গ্রন্থ আলোচন! 

সহ উপস্থিত করা হইল। এই আলোচনা ঝন্য অধিবেশনে গ্রবন্ধপে পঠিত হইবে। 

ংগ্রাহককে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ গ্রদান করা হইল। 

81 ব্লীয় এলিয়াটিক সোসাইটর হুযোগা সভাপতি বঙ্গদেশের মহামান্ত গভর্ণর শ্রীল জীযুক্ক 

লর্ড কারমাইকেল বাহাছুর কর্তৃক উক্ত সভায় ১৯১৪ অবের সাম্বংসরিক অভিভাষণে এই সভ।- 

সম্বদ্ধে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ হেতু সভা! তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। লট 
বাহাছুবের নিকটে মভার এই নির্ধারণের অনুলিপি যথারীতি প্রেরণ করা হউক। 

৬। শ্রীধুক্ত কেশবলাল বনু মহাশয় শ্রীযুক্ত কাপীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের “বঙ্গের 

পালরাজগণ* প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের সময়ে সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ত্রনাথ ড আই, সি, এস্ মহোদয় সভার 

উপস্থিত ছন। 

প্রবন্ধপাঠের পরে তৎসন্বন্ধে মতামত আহত হুইলে শ্রীযুক্ত গণেন্জনাথ পণ্ডিত মহাশয় 
বলিলেন--লেখক পালরাগন্ধিগকে ক্ষত্রিয় না বলিয়া কোনও স্করজাতি বলিয়াছেন; কিন্তু 

তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। তৎকালে আসাম প্রভৃতি স্থানে ক্ষতিয়ের অবস্থিতির 

বিষয় অবগত হওয়! বায়। রাজাদিগের মধো অসবর্ণ বিবাহ বিরল নহে। গুজরাট প্রত্ৃতিধে 
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আজও উহ! দেখিতে পাওয়া! যায়। উত্তরবঙ্গের মাণিকচন্ত্র, ভবচন্ত্র, গ্রভৃতিকে লেখক পৃথক 

এক চন্ত্রবংশীয় রাজা বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা বোধ হয় ন। ইহারা পালবংশোস্তব। এ বংশের 

শেষ রাজার নাম পাল রাজা । বিক্রমপুরে সেনরাজগণের রাজধানীর অবস্থানসন্ন্ধে তিনি 

সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইছ! সত্য বলিয়া বোধ হয় না। গৌড় রাজধানী থাক। সত্বেও এ 

'্বানে দ্বিতীয় রাজধানীর সত্বা অসম্ভব নহে। বর্তমানেও বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা, ঢাকা, 

চট্টগ্রাম দেখিতে পাওয়া ষায়। যোগী জাতির উৎপন্ি সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য যুক্তসহ বলির! 
মনে হয় না। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন__ 

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বান মহাশয়ের গবেষণাপুর্ণ গ্রবন্ধ পাঠে এ সঙ1 অনেক দিন বঞ্চিত 

ছিল। বহু সভায় লেখকের অনেক গবেষণাপৃ্ণ প্রবন্ধ পঠিত হুইয়াছে। তাহার গ্রবন্ধগুলি 

পাঠ করিলে বেশ উপনন্ধি হয় যে, তিনি এঁতিহাসিক বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়। থাকেন এবং শিলা" 

লিপি ও তাআরশাসন প্রভৃতি প্রতিহাসিক উপকরণের বহু সন্গান রাখেন। কোনও বিষয়ে স্থির 

মিন্ধানস্তে উপনীত হইতে না পারিলেও এই প্রকার বহু উপকরণ একক্র সংগৃহীত হইলে কাল- 

ক্রমে পরিষদের লক্ষ্য-কার্ধ্য যথেষ্ট অগ্রসর হইবে আমরা এরূপ আশা করি। এজন গ্রবন্ধ- 

লেখককে সভ1 বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। কতকগুলি জটিল প্রশ্ন অনেক কাল 

হইতে আলোচিত হইতেছে । পাগপবংশের আলোচন| তাহার অন্ততম। কোনও খ্রস্থ, 

শিলালিপি বা মুদ্রাতে স্পষ্টরূপে কোনও উল্লেখ না পাওয়া পর্য্যন্ত এসকল বিষয় অন্থমানের 

উপর নির্ভর করিয়! আলোচনা করিলে এক এক জন যে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, 

ইহ! বিচিত্র নহে। তবে অন্ুমানরূপ এ প্রকার পিদ্ধান্থকে গ্রবন্ধকর্তীগণ অনেক সময়ে 

স্থিরপিদ্ধাস্তরূপে বিষ্তুস্ত করেন, তাহ! সাধারণ পাঠক ও শ্রোতার পক্ষে অনেক সময়ে অনিষ্ট 

উৎপাদন করে। পালবংশীয় রাঞজগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত আরও 

প্রশ্নাম কর! কর্তবা। নামের শেষে “পাল” শব'টি যে বংশ-পরিচায়ক তাহাতে ও সন্দেহ আছে। 

নামগুলর গ্রতি লক্ষ্য করিলে জামরা দেখিতে পাই যে, এই “পাল” শধটি এ সকল নামের 

একাঁংশ। তবে একাংশের শেষ বলিয়া সকলের নামের সহিত “পাল” শবটি যোঙ্জিত হইয়া 

থাকিতে পারে। আজকালকার বঙ্গদেশ প্রচলিত নামেও একপ পরিদৃষ্ট হয়। এক পরিবারের 
এক জনের নাম ব্রজবল্লভ, তৎপুত্র গোপীবল্লভ, তৎপুত্র রাজবল্লভ ইত্যাদি দেখিয়! যদি অনুমান 

করা হয় যে, ইহার! বল্পভবংশীঘ়, তবে তাহা ভ্রমসন্কুল হইবে সন্দেহ নাই। দেবপাল, অরহগ্রহ 

পাল, মহীপাল, তৃপাল, গোপাল ইত্যাদির পক্ষেও যে সেরূপহুয় নাই তাহা! কেজানে? 

দেবপাল, মহীপাল ইত্যাদির পরে তাহাদের বংশ-পরিচায়ক অন্ত একটি অংশ অবশ্তই ছিল। 

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের আজকালও দেখ! যার যে, নামের উপাধিসহ সম্পূর্ণ অংশ বল! হয় না। 

তঙ্জপ এ সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামও সেইরূপে অসম্পুণ থাকিতে পারে। ন্ুৃতরাং এ পল 
বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে কোনও দিদ্ধান্তে উপনীত ₹৫71 নিরাপদ নগে। | 

. »প্রাচীনক।লে বঙদেশে মুদ্রার বাবহার ছিল না এরপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। মাশিকতত্র, 



২৮ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিধদের 

গোপীচন্, ভবচন্ত্র প্রভৃতির পূর্ন যুক্তি অন্নসারে *চন্্র” শবাটি বংশন্লাচক নছে। উপাধি- 

বাগ্ক প্পাল” শা বর্তমান সমগে বঙগদণে দেখিতে পাওয়া যায়, ঘথা-তৈলিক এবং 

কুস্তকারগণের নামের শেষে উপাধিবাঞ্জক “পাল” শর বাবঠার আছে। কায়ছ্থের মধো9 

*পাল" উপাধি চিৎ দেখা যায়। এই পাল উপাধি কোথ! হইতে আসিল তা্ার বিচার 

করা আবশ্ুক। উপসংহারে লেখককে গবেষণার জন্য ধন্টবাদ বিজ্ঞাপন করিয়া! বক্তব্য শেষ 

করিতেছি । 

অঃপর সভাপতি মগাশগ্বকে ধগবাদ প্রদান করিবার পর রাত্রি আট ঘটিকার সময় সভার 

কার্ধয শেষ হইল। | 

গ্লেন রায় চৌধুরী জ্রীহৃদয়নাথ ভর্করত্ব তর্কক 

সম্পাদক সভাপতি 

দশম বর্ষ, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন 

ক্লবিবার, ২০শৈ অগ্রহায়ণ (১৩১১) ৬ই ডিসেম্বর (১৯১৪) 

সময অপরাহু €টা 

উপস্থৃণ্তি 

শ্রধুক্ত পর্ডিত হৃদম নাথ তর্করত্ব তর্ককণ্ঠ সভাপতি 

, ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যবাকরণতীর্ঘ পত্রিকা ধাক্ষ 

এ. ০ ভববঞ্জন তর্কতীর্থ 

এ. এ এক কড়ি স্ৃতিতীর্থ সহকারী সম্পাদক 

৬ «এ অন্নদাচরণ বিগ্তালঙ্কার এ 

«এ. * কালীকান্ত বিশ্বাস এ 

০. কেশবলাল বনু গ্রন্থাধাক্ষ 

এ. ৯ মরেন্ত্রনাথ নিষ্োগী সুপারিপ্টেতে্টি কুচবিহার ষ্টেট 

». 5 মৌলবী হাফেডউল্লা। | | 

হু ০ সুরেক্চন্্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও উভান্ত 

আলোচ্য বিষয় 

১। গত অধিষেশলেক কৃধ্যববরণ গ্রহণ। ২। লা কিজ্বাতন। ৩) গ্রন্থোপহার- 

ছাড়গণংক ধন্তবাদ জঞাপন। ৪) প্রদর্শন,__কু তীর প্রাচীন কজন বয়াহসূর্তিযুক্ত ইষ্টক। 

$। প্রবন্ধ অধাপক্ষ শ্ীযুক পদানাথ হিস্াধিনোদ ওটা এই. এ যন্থাশয়ের স্টির 



দশ্গ বর্ষের কাধ্য-পিবরণ ২৯ 

রত্ুপালের তাতশাস্ন। %1 শোক প্রকাশ (ক) মভামছোপাধ্যায় রাখাল্দাণ গ্তায়রতব (থ) 

মহামচোপাধায় প্রসরচন্ত্র বিদ্ভাবতু গে) অর্ধাপব্ কালীপদ বন্ত এম্, এ মহাশিয়গণের পরলোক: 

গমনে । ৭1 রাজসাহীতে আহুত উত্তরবঙ্গ সাহঠা-সম্মিলানের অষ্টম অধিবেশনের অগ্যর্থনা- 

সমিতি-গঠন-সংবাদ-জ্ঞপন । ৮ বিবিধ । 

নিদ্ধারণ। 

১। গত অধিবেশনের কার্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত তইল। ২) শ্্রীগুক্ত বিরঞ্াকাস্ত 

ঘে'ষ বি, এ সবডেপুটী কলেক্টার কারমগঞ্জ ! হী) শ্রযুক্ত প্তত অহদাঢচ৫ণ বিস্তালন্কার 

মহাশয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ও সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক সমর্থ» হইয়া! এ সভার সদন্ত নির্বাচিত 

হইলেন । ইহার পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রযুক্ত সম্পাদক মহাশয় তাহার “পল্মাপুরাণ” সম্বন্ধে আলো 

চনা-গ্রবন্ধের উল্লেখ করিলেন। এব্সপ সাহিশ্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে সদন্তরূপে পইয়] সভা গৌরবা 

স্বিতহইলেন। ৩। ভীষুক্স কবিরাজ বজেন্দ্রনাথ শর্মা অধিকারী ভাঙ্গনী, পোষ্ট মিঠাপুকুর 

হইতে মাহিগঞ্জ পল্মাবভী প্রেসে ১২৯5 সালে মুদিত স্বরচিত 'বিবিধ সঙ্গীত-লহরী” গ্রন্থ সভার 

গ্রন্থাগারে উদার পাঠ'ইয়াছেন। ধন্ঠবাদপুরঃসর ই গ্ানীয় লেখকের গ্রন্থ সাগরে গ্রহীত 

হইল। ৪। কুণ্তীর প্রাচীন দোলমপ্েের বরাহমুর্তযুক্ত ইক সম্পাদক বর্তৃক সভার চিত্র- 

শালায় উপহৃত হইল। সারে তাহার এহ উপহার গৃহীত ও সাশ্যাধিগকে প্রদর্শত হইপ। 

৫ | মহামছোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদ'স নারদ মহাশয়ের ন্বর্গারোহণে সভার শোক-প্রস্াশক 

প্রস্তাব সম্পাদক মহাশম উত্থাপন কবিয়! শক্ত পণ্ডিঠ যোগেন্রচ্দ্র বদ্য'ভুঘণ মহাশয়ের 

লিখিত সংক্ষগ্ত জীবনী পাঠ করিলেন। 
এই প্রস্তাব শ্রযুক্ত প'গুত ভবরঞ্জন তর্কঠীর্ধ মহাশয় সমর্থন গ্রপঙে বগিলেন যে, গ্ভামরত্ব 

মহাশয় বনু গ্রন্থ রচনা করিয়! স্বীয় প্রতিভার যূথছ পার5য় দফ্াছেন। তদ্রচত গ্রন্থের 

নাম থা £_-১। অট্ৰতবাদ থগডন, ২ ।মায়াখাদ নিরসন, ৩ । দীধিতঠি কৃম্ানতাবাদ, 

৪। গদাধরত্ত্রান্তিবিকার, ৫। তন্ববোধ, ৬। রাজরাগেখরা সো, ৭ গঙ্গাঙ্তোত্র, ৮। 

মোহভঞ্জন দশক, ৯। রসরত্ব, ১*। শক্তিবাণ রহ | 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ইহার শিশৃত জীবনী মহামছোপাধ্ার শ্রীবুক পণ্ডিত 

গ্রমথনাথ তর্কভৃষণ মছাশর সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেছেন এ সংবাদ পাইপাছি। এন্ষুপ মনম্বীর 

অভাবে কেবল বঞ্গের নহে সমগ্র ভারতের সম্যক্ ক্ষতি হইল। এইই সকল পুতের জীবনী 

পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। সামগ্রিক পত্রের আলোচন! সমগের 

সহিতই লুপ্ত হইবে। 
চাকা, বিক্রমপুরনিাসী মহামহোপাধ্যার পুত প্রসন্নচ্জ বিদ্যারত্ব মহাশরের মাতে 

শোক-গ্রকাশক প্রত্তাৰ সভাপতি মহাশয় উত্থাপন করিদ্না বশ্ধিলন যে, ইনি বঙ্গভাবার 
স্বলেখক- ও জুযক্কা ছিলেন। সংক্কৃতজ্ঞ পাণ্ডত'সমাজে বঙগভাষার চর্ম বিরল, কিন্তু ইহাতে 



৬, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের 

তৈগরীতা লক্ষিত হয়। ইছার চেষ্টায় ঢাকা সারম্বত-সমাজ ও খঙ্গ-সাহিত্া-সমাজের 

গ্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল। ইহার অভাবে পুর্বববঙ্গের বিশিষ্ট গতি হইয়াছে। 

যশোহর, হরিশঙ্গরপুরনিবানী অধাপক কালীপদ বন্ধ এম্, এ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গের 

বিশিষ্ট ক্ষতি হায়াছে। ইনি গণিতশাস্ত্ের অধ্যাপনায় জাবন অতিবাহিত করিয়াছেন। 
শিশুপাঠা গণিত গ্রন্থ ইহার পুর্বে বঙ্গভাষ'য় সুন্গারভাঁষে রচিত হয় নাই। 

সভাপতি মছাশয় কর্তৃক প্রাগথজ মহাত্মাঘয়ের মৃডাতে উখাপিত খোক-প্রকাশক গ্রান্তাব 

সর সম্মতিতে গৃহীত হইল। 

৬; উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহীতে আহত অষ্টম অধিবেশনের অভ্যর্থনা- 

সমিতির গঠন-সংবাদ-বিজ্ঞীপন-প্রসঙ্গে এ সমিতির অন্ততম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর 

আচার্ধ্য মহাশয়ের পত্র পঠিত হল । 
৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তন্বসরদ্ব হী এম্, এ মহাশয়ের “ত্বপালের 

তাঅরশাসন* প্রবন্ধ পঠিত হইল। 

এই গ্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহৃঠ হইলে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, কামরূপ-শাসনা- 

বলীর ধারাবাহিক আলোচন। দ্বারা লেখক এ সভার গৌরববদ্ধী করিতেছেন । আসম- 

ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান প্রধানতঃ এই সকল শাসনাবলী ও আঞোম রাজমুদ্রায 

উপয়েই নির্ভর করে। পাশ্চাত্য পপ্তিতমগ্ডলী এ সকল শাসন ও মুদার লিপি উদ্ধার করিয়া 

এই বিষয়ে আমাদিগের প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু লিপির উদ্ধারে তাহাদিগের 

যে সকল ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছিল তাহার যথাযখ আলোচনা এ যাবৎ কেহ করেন নাই। 

আ'দামের সর্বাঙ্গ মুন্দর ইতিহান-রচয়িত| মিঃ ই, এ, গেইট মহোদয়ের গ্রন্থ যখন বাহির হয়, 

তখন আমি এ গ্রন্থপাঠমাত্রই কামরূপের সীম নির্দেশে তাহার একটি বিষম ভ্রম লক্ষ্য করিয়া 

মঙ্লিখিত "কামরূপ” নিবন্ধে তাহ! লিপিবন্ধ করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধাতাজন ([বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 

এ গ্রন্থের নান! অর্থ প্রদর্শন করিয়া! একখানি পুস্তিকা রচন| করিয়াছেন। এক্ষণে শাসনা- 

বলীর পাঠোদ্ধারেও ভাক্তার হর্ণলি মহোদয়ের যে যে স্থলে জম হইয়াছিল, তাহ! তিনি গ্রদর্শন- 

পূর্বক আদাম ইতিহাসের বিশুদ্ধি সাধনে সহায়ত] করিতেছেন। ইহ!র শ্রম সার্থক হইবে 

সনেহ নাই। 

সভাপতি মহাশয় সম্পাদকের উল্লিখিত মস্তবা সমর্থন করিয়া লেখককে ধন্তবাদ প্রদান 

করিলেন এবং প্রবন্ধ মুদ্িত হইলে উদ্ধার যথাযথ সমালোচনার সময় আসিৰে ব্যক্ত করিলেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ প্রদানের পর রজনী প্রায় সাত ঘটিকার সময় 

সভার কার্ধয শেষ হুইল। 

জীন্রেন্্রচজ্্র রায় চৌধুরী শ্রীশীতলাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
সম্পাদক সভাপতি 
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, দশম বর্ধ-_পঞ্চম মাসিক অধিবেশন 

রবিবার, ১৯শে পৌষ (১৩২১) ওরা জানুয়ারী (১৯১৫) 

উপস্থিতি । 

শ্ীমুক্ত শীতলা কান্ত গঙ্গোপাধায় এম এ ডেপুটী-ম্যাজিষ্রেট--সভাপাত। 
জীযুক্ত চন্দমমোছন ঘোষ ওভারসিয়ার যুক্ত যোগেস্তরচজ্্র বিদ্যাভৃষণ 

জগদী শন! মুখোপাধ্যায় চিত্রখালাধ্ক্ষ » অন্নর্াচরণ বিদালহ্ধার সন্থঃ সম্পাদক 

*. গ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস্ » নরেন্তরনাথ নিয়েগী 

» গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কুচবিচার প্রেট 

এ কেশবলাল বন্ধ গ্রন্থাধ্যক্ষ , বৈকুণনাথ সেন ম্যানেজার 

» ভূজেন্নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, বামনভ'ল| বড়তরফ 

ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট :, শ্থরেন্্রচন্ত্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও 

» পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী অন্তান্ত 

কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ-ছাআ্রাধ্যক্ষ 

আলোচ বিষয় 

১। গত অধিবেশনের কার্ধাবিবরণ গ্রচণ। ২। সদন্ত-নির্বাচন। ৩। গ্রন্থোপগার- 

দাতগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন । ৪। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিনামুলো ভারতীয় গ্রত্বতত্ব বিভাগ 

হইতে প্রকাশিত বিবরণী প্রদানের জন্ত এ সভার পক্ষ ভইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বানস্থ। 

৫। শোক প্রকাশ -(ক) এই সভার অন্ততম সদন্ত ৬মধুহুদন রায় বি, এল্, 1৭) সাছিতা- 

সংহিতার ভূতপূর্ব সম্পাদক ৬নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিগ্তারত্ব এম্ এ, বি এল্, এফ, আর্, 

জি, এস) (গ) পাক প্রণালী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বিপ্রদাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোক- 

খমনে | ৬ প্রবন্ধ_ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবীশ মহাশয়ে '“হ্বী-শি্ষ।শ। 

৭। বিবিধ। 

সভাপতি এবং তৎ স্কারিগণের অন্ুপস্থিতে শ্রীযুক্ত গণেন্দনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের 

প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অব্ূদাচরণ বিস্ভালঙ্কর মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব সন্্রতিতে শ্রাপুক্ত শীতলা- 

কাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ, ভেপুটা ম্যাজিষ্রেট মহাশয় অন্ত দিবদীয় অধিবেশনেন্র লভাপতি 

নির্বাচিত হইলেন। 

নিদ্ধারণ 

১। গত অধিবেশনের কার্ধাবিবরণ পঠিত ও বথারীতি গৃহীত হইল। 

২। এই অধিবেশনে কোঁনও সদন্ত নির্বাচিত হন নাই। 

$1 -ধন্ঠবাদ পুরঃসর নিয়লিখিত গ্রন্থগ্ুলি সতার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল। 



৩২ রঙ্গপুর গাহিতা-্পরিষদের 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র চিত্র বি. £, প্রণীত যশোছর খুলনার ইতিহাস প্রথমথণ্ড 

» শেখ সাহ আবদুল প্রণীত নখতি সংগ্রহ 

*. পদ্মনাথ বিদ্তাবিনোদ তস্বদরন্থ তী এম,এ প্রণীত সমাজসেবক পুস্তকাবলী ১ম খণ্ড 

বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস 

3. এ ৩য় খণ্ড ছিন্দুবিবাহ সংস্কার 

* কালীচরণ সেন বি, এষ প্রণীত ঈশ্বরের প্বরূপ 

* মৌলভী মংন্মন আ'ল সাহেব প্রনত ইষ্ট.দব, স্ত্রী স্বাধীনতা! মহল্মদীলাঠী, 
দালায়েলে কা ফি ফি রঙ্দেল! মজ- 

হাব, সমছোল বারা হিন। 

৪। ব্ীয় গভর্ণমেন্টের প্রধান সচিবকে এ সভায় গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে ভারতীয় প্রত্বতত্ব 

বিভাগ হইতে গ্রকাশিত বিবরণী প্রদানের নিমিত্ব এ সন্ত! হইতে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিবার 

প্রস্তাব সর্ব মল্মতিতে গৃহীত হইল । 

৫। নিয়লিখিত সাহিত্যিকগণের মৃত্াতে এ সভ1 শোক প্রকাশ কমিতেছেন__- 

(ক) এই সভায় অন্ভতম সদহ্ত ৬মধুস্থদন রায় বি, এল্ (থ) সাহিত্া-সংছিতার 

ভূ্পূর্বা সম্পাদক ও নানাএম্থ রচয়িতা ৬নুসিংঃচন্দ্র যুখোপাধায় বিস্তারত্ব এম, এ, বি, এল্ 

(গ) পাক-প্রণালী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বিপ্রদাপ মুখোপাধ্যায় । ইনি এই বিভাগে বঙ্গ 

ভাষায় আদি গ্রন্থকার বলিয়া পরিগণিত ছিপেন। (ঘ) "সুরাজ" সম্পাদক “কম্মফল' 

প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ৮কিশোরীমোহণ রায় (৬) কবি গুণাকর নবীনচন্দ্র দাস ডেপুটা ম্যাজি- 

ছ্রেু। ইহার জীবনী প্রগঙ্গে শ্রীযুক্ত যে'গেন্দ্রন্ত্র বিস্তান্্যণ মহাশয় একটি নিবন্ধ পাঠ 
করিলেন--তাহায় সার যথা-বিগত সোমনার প্রাতঃকালে ৬২ বৎসর বয়সে কবি গুগাকর 

নবীনচন্দ্র দাসের পরলোক গমনে দীন! চট্টুল জননী একটি ছুল্লভ রত হারাইলেন। নবন্বীপের 

প্িত সমাজ তাহার প্রতিভাম মুগ্ধ ইইয়া তাহাকে কবিগুণাকর, পুর্ব বঙ্গের সারম্বত সমাজ 

কাবারত্ববকর এবং চট্রল ধর্মমগুলী বিগ্ভাপতি উপাধি দান করিয়াছিলেন। ন্বধর্ম্মনিষ্ঠ!, চগিত্র- 

বল ও অকত্িম শ্বদেশ-গ্রাণতা তাহাকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান করিম্াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে 

বিশেষ ভাবে বুৎপল্প অধ্যাপক 1], 1১0701%7] ও মিঃ, পি, কে, লাহিড়ী এবং কাবগুণকর 

নবীনচন্দ্র, একই সময়ে প্রে'সডেল্দী কলেজে অধ্যপন করিঠেন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহিত্য 

চ্চার গ্রতিছ্ন্দিতা চলিত । বাল্যাবাধ তিনি ₹ংরালীপন্তায় সংস্কত ও বাঙ্গাল! ভাবায়ও চর্চচ 

করিতেন। নবীনচন্দ্র দাস ও তাহার জেট সহোদর এক সময়ে বিভাকর পত্রে তাহাদিগের 

কবিত্ব শক্তির পরিচয় গ্রদান ও কাবা জগতে ম্থরুচি ও সঞ্ভবের সঞ্চার করেন। স্বদেশগ্রাণ 
ভ্রাভযুগল চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়! সর্ব প্রথম “শারদ”? যস্ত্ের প্রতিষ্ঠ। ও "পূর্ব প্রতিধ্বনি” 

মানিক পত্রিক। প্রকাশিত করেন। নবীনবাবু ভেপুটা ম্যাজিপ্রেটের পদে উন্নীত হওয়ার পঞ্জেই 

জীধুক্ত চল্্রকান্ত চক্রবর্তী "পুর্ব প্রতিধবনির”' সম্পাদন-ভ্ভার গ্রহণ করেন। উচ্চ রাজপদে 
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উন্নীত হইয়াও তিনি সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হন নাই। রঘুবংশ, শিশুপালবধ, কিরাতা- 

জ্ুনীয় প্রভৃতি তাঁহাকে কাব্য-জগতে চিরকালের জন্য অমর করিয়া রাখিবে। তাছার রাজ- 
ভঙ্কি ও গুণগ্রামে প্রীত হইয়! গতর্ণমেণ্ট তাহাকে বাবস্থাপক-সভাম সদস্তরূপে গ্রহণ করিয়। 

তাহার প্রতি উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন করেন। ডেপুটা ম্যাজিঠেটের পদে উন্নীত হুইয়। তিনি 

সাধারণ পোষাঁক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন এবং আঙার-বিহার সর্ববিষয়ে অসামান্ত সংযদের 

পরিচয় প্রদান করিতেন। তিনি অমায়িক ও বিনম্মী ছিলেন। বিগত তিন বসর কাল তিনি 

চট্টগ্র/ম-দাহিত্য-পরিষদের সভাপতির গুরুভার বহন করিয়াছেন। 

সম্পাদক মহাশয় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনমোহুন সেছানবীশ মহাশয়ের স্রী;শিক্ষা সমন্ধীয় 

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-সপ্থন্ধে মতামত আহত হইলে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ষোগেন্দ্রচন্্ 

বিদ্তাভৃষণ মহাশয় বলিলেন_ মহামহোপাধ্যায় পগুত ৬চম্দ্রকান্ত তর্কালক্কার মহাশয় তাহার 

"শিক্ষ1% নামক গ্রন্থে স্ত্রী-শিক্ষ! সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিরাছেন। বর্তমান লেখকের প্রস্তাব 

সম্বন্ধে আলোচনার এ গ্রন্থ সাাযা করিবে ইহা আমার বিশ্বাস । লেখকের প্রবন্ধ উপাদেয় 

হইয়াছে এবং এতদ্বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের চিস্ত। করা আবম্তক। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ'লেখককে ধন্তবাদ দিলেন এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে 

সকলকেই চিন্তা করিয়। প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুরোধ কারলেন। প্রবন্ধ-লেখক শ্্রী-শিক্ষার 

প্রণালী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিলে সভ।য় সাদরে তাহার আলোচন! হইতে পারে। 

ীস্রেন্ত্রন্দ্র রায়চৌধুরী শ্রীহৃদয়নাথ তর্করদ্ব তর্ক 
সম্পার্দক সভাপতি 

দশ্শম বর্ধ__মষ্ঠ মাসিক অধিবেশন 

রবিবার, ২৪ মাঘ (১৩২১)৭ ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) 

সময় অপরাতু ৫1* ট। 

উপস্থিতি 

শ্রীযুক হৃদয়নাথ তর্করদ্ব তর্ককণ্ঠ সভাপতি 

প্রযুক্ত কবি-সমরাট মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভূজেন্্রনাথ সুখোপাধাঁয় বি, এ, 

পঙ্ডিতরাজ য।দবেশ্বর তর্করত্ব ভেপুটা মেজিষ্টরেট 
" ভবানীগ্রসন্ন লাহিড়ী, কাব্য- *. মণীগ্দরচন্্র রায় চৌধুরী জমিদার 

_ ব্যাকরণ-তীর্ঘ পত্রিকা ধ্যক্ষ * যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাকার 

€ 



৩৪ রঙ্গপুর শাহিতা-পরিষাদের 

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় কাবাতীর্থ-কবিরঞ্জন যুক্ত যোগেন্দচন্্র বিদ্য।ভূষণ 

* পূর্ণেন্দুমোহন সেহাণবীশ ” অন্নদাচরণ ধিদ্যালঙ্ক!র 

*. ন্রেন্দ্রনাথ নিয়োগী * জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় 

মুপারিন্টেপ্ডেন্ট কোচবিহার টেট চিত্রশা লাধ্যক্ষ 

*. পণ্ডিত লপিতমোহন গোস্বামী ” পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল্ 

কাব্া-বাকরণতীথ ” চন্দমমোহন ঘোষ ওভারমিয়ার 

* বিপিনচন্ত্র কাবারত্ু-বিদযানিধি * কেশবলাল বনু, 

( রায়কাপা, বগুড়।) ” গ্রাণকষ্ লাহিড়ী 

শীম্বরেনচন্দ রা়চৌধুখী সম্পাদক ও অন্যান্ত 

আলোচা বিষয় 

১। গত অধিবেশনের কার্ধাবিবরণ গ্রহণ । ২। সদশু-নিব্াচন। ৩। গ্রস্থোপহার- 

দাতৃগণকে ধন্তবাদ-জ্ঞাপন। ৪ প্রদশন--পরঃলাকগত ৬তারাশঙ্কর তর্করত্ব মহাশয়ের 

গৃহীত ১৬ থানা প্রাচীন পৃথি। ৫ | গ্রবন্ধ_পণ্ডিত জীযুক্ত যোগেন্দচন্্র বিদ্তাভূষণ মহা- 

শয়ের রচিত প্ৰগে* স্থৃতি চর্চাশ। ৬1 রাজসাগীতে আহহ উত্তরব্গ-সাফিত্য-সম্মিপনের 
অষ্টম অধিবেশন যোগদানার্থ গ্রতিনিধি-ির্বাচন | ৭1 বিবিধ । 

নিদ্ধারণ 

১। গত অধিবেশনের কার্ধী-ববরণ গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল। 
২। এই সভায় কোনও গ্রন্থ উপহৃত হয় নাই। 

৩। পরলোকগত ৬তারাশঙ্কব ভট্টাচার্যা তর্করত্ব মহাশয়ের আলে প্রাপ্ত পুথিগুলি 
সভায় প্রদর্শিত ও গ্রন্থাগারে সাদরে তাহার স্থৃতি-রক্ষার্থ গৃহীত হইল। 

৪। মিল্নলিখিত সাহিতাকদিগের মৃত্যুতে সভা শোক-গ্রকাশ করিন্তেছেন। 
ত্রিপুরা-সাছিত্য-সম্মিলনীর মভাপতি এঁতিহাসিক কৈলাসচন্ত্র সিংহ বিস্তাতৃষণ 
ঢাক! সারস্বত-পত্রের তৃঙপূর্বব সহকারী সম্পাদক উমেশচন্দ্র বন্ধ 

বদ্ধমান দেঈড়নিবাসী নান! বৈষ্ণবগ্রস্থ-প্রণেতা অস্বিকাচরণ বঙ্গচারী 
৫1: রাঁজসাহী উত্ত্বঙ্গ'সাঁহত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত গ্রমধনাথ চৌধুরী 

এম, এ, বার-আট-ল মহাশয়ের সভাপতিত্বে বরণ-সংবাদ ঘেধিত হইল । 

এ সম্মিলনে উপন্থিত হওয়ার জন্ত সমস্ত সদস্তকে অনুরোধ করা হয়। 

_ নিক্ললিখিত ব্যক্তিগণ গ্রতিনিধিনূপে সক্ষিপনে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন-_* 

ইহীর। লশ্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন কেঘল মাত্র ডাহাদের নাম উলিখিত হইল 



দশম বর্ষের কাঁধ্য-বিবরণ ৩৫ 

যুক্ত কবিসম্রাটু অহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ 
* অন্নদাচরণ বিগ্ভালঙ্কার শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্ত্র ঘোষাল 

* জগদীশনাথ সুখোপাধায় ”” ছেমস্তকমার দাসগুপ্র 

*. মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ”” স্ুরেন্দচন্প রায়চৌধুরী 
” কেশবলাল বন 

৬। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সভার সদশ্ত নিব্বাচিত হইলেন । 

সদস্তের নাম প্রশ্থাবক চামর্থক 

শ্রীদুক্ত অনাদিকৃষ্ণ চট্রোপাধায় 

ডেণেজ ওভারপিয়ার হা ওড়া মিউনিসিপালিটি সম্পাদক শ্াঅন্নদাচরণ বিভালঙ্কার 

৬৪ নং স্ুুকিয় ট্রাট, কলিকাতা 

« শরচচজ্জ দে টু 

সদর স্কুল সবইনস্পেরীব নবাবগঞ্জ, রগপুর 

ললিতকুমার নিয়োগী এম, এ, বি | 

হেডমাষ্টার, কৈলাসরঞ্জন-স্কুল-রগ পুর 

» মৌলবী মহম্মদ নবীবকস রর রর 
ডিছ্বীক্ট ডেপুটা ইনস্পেতার অব ক্কুলম্_-রঙ্গপুর 

» যোগেন্ত্রচন্দ চৌধুরী এল এম্ এস্ রর রর 

পাঁচবিবি, বগুড়। 

৭ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্চন্ত্র বিগ্াভূষণ মভাশয় তাহার প্ৰঙ্গে স্মৃতি-চ্চা” প্রবন্ধ পাঠ 

করিলেন-_ 

প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মতামত আহুত হলে মহামচোপাধ্যায় পাত হরাজ মহাশয় বপিলেন__ 

মেধাতিথিকে মৈথিল বলিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দচ আছে পদাঙ্গদূত-রচয়িতা লীকৃষ্চ 

বগুড়ানিবাদী। মহছিমবাবু “গোৌড়ে বাঙ্ধন” গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন কাশীরাম 

বাচস্পতি ও রাঁধামোহন গোস্বামী গোপাল হ্ায়রত্রের ছাত্র ছলেন। ৎপূর্ববর্তী রামকৃষ্ণ 

ভট্টাচার্য ওরফে উদীচ্য ভট্টাচার্ষা 'অধিকরণ কৌ মুদী” প্রণে ঠা উত্তরবঙ্গ -নিখ!সী বলিয়! আমাদের 

ধারণা । মধুসথদন শ্বৃতিরত্ব গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের বংশধর । ইচাঁদ নিপাদ আধুনিক 'বগুড়া 

জেল!, প্রাচীন রঙ্গপুর জেলার মধো ছিল। 

প্রবন্ধ উপাদেয় হইয়াছে । আমর! ইছার চেষ্টার বন অধাঁপকের জীবনী অবগত হইতে 

পরিলাম। 

অনন্তর সভাপতি মহাশর়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পরে রাজি ৭॥* টার সময় সভাভঙ্গ হইল। 

রস্থরেন্্রচন্্র রায় চৌধুরী শীহৃদয়নাথ তর্করত্ব তর্কক 
সম্পাদক | সতাপতি 



৩৬ 

৫ 

ঞ 

১ 

রঙ্গপুর সাঁহিত্য-পরিষদের 

দশম বর্ধ--সণ্ডম মালিক অধিবেশন 

রবিবার, ১৪ই চৈত্ (১৩২১) ২৮ মর্চ (১৯১৫) 

সময়_-অপরাহু ৭॥*টা 

উপস্থিতি 

শ্রীযুক্ত পঙ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ব তর্কক্ঠ সভাপতি 

শ্রীযুক্ত মণীন্তরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার 

রাধারমণ মজুমদার ৮ 

হরেন্দ্রকুষ্চ রায় বি, এল্ 

(নায়েব বাহারবন্দ ) 

ললিতকুমার নিয়োগী এম, এ, 

নগেম্ক্াথ দেন বি, এ, 

কু্গবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্, 

দীননাথ বাগ্ছা বি, এল্ 

নগেন্দ্রনাথ সরকার ছাত্রসদস্থ 

গ্রভানচন্ত্র ঘোষাল 

শ্রীযুক্ত এককাড়ি স্থৃতিতীর্ঘ 

» অনদাচরণ বিদ্যালঙ্ক।র 

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় 

চিত্রশালাধ্যক্ষ 
কেশবলাল বন গ্রন্থাধ্যক্ষ 

ললিতঙ্বোহন গোন্বামী কাব্য-ব্যাকরণ- 

পুরাণতীর্থ 

মৌলবী হাফেজ টল্লা 

রাঁসবিহারী ঘোষ মোক্তার 

মন্মথনাথ বন্দ্চোপাধায় 

চুণীলাল দত্ত মানেজার তূষভাগার- 

ছেট. 

্ সহঃ সম্পাঙ্গক 

» স্ুরেন্চন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক ও অন্তান্ত 

আলোচ্য বিনয় 

গত অধিবেখনের কার্ধা-বিবরণ গ্রহণ। ২। সন্ন্ত-নির্বাচন। ৩। পুথি ও গ্রন্থো- 

পদারদাতুগণকে ধন্তবাদ-্ঞাপন। ৪ প্রদর্শন_€ ক) শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ বকৃপী জমিদার 
মহাশয় কতৃক উপহাত গ্রাচীন ৪টি রৌপ্য ও ২টি তামমুদ্রা (থ) শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ চটো' 

পাঁধায় &ছাশয় কর্তৃক উপহৃত দিনাঞপুর ঘুতুডাঙগার প্রাপ্ত প্রাচীন শিবমন্দিরের কারুকার্য 

বিশিষ্ট গ্রন্তরথণ্ড। (গ)মাহিগঞ্জের সবইনস্পেীর শ্রীযুক্ত গুরু প্রসন্ন মিত্র মহাশয় কর্তৃক 

উপহ্ৃত হম্তলিখিত গ্রাট'ন দশখানি বৈষ্বগ্রস্থ। ৫। প্রবন্ধ_€ ক) শ্রীষুক্ থান্ তস্লিম 

উদ্দীন আহান্ম্ বাহাছুর বি, এল্ রচিত "পীর, সত্যপীর, পীববয়হক্, বড়পীর”। (খ) সাহুল্লা- 

পুর থানার সব-ইনস্পেত্ট।র শীধুক্ত মুন্সী মেহেরবকস্ মহাশয়ের সংগৃহীত ১১৯, সালের 

রঙ্গপুর বর্ধন-কুচীর এউতিহাসিক ঘটন। মূলক সমসাময়িক কবি রুষহরি দাদ রচিত প্রাচীন 

কবিত।। »5। 'বিবিধ। 



দশম বধের কারধয-বিবরণ ৩৭ 

ৃ নিপ্ধীরণ 

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীবুক্ত রাদারমণ মন্তুষদার মহাশয়ের 
সমর্থনে ও নর্বসম্মতিতে সভাপতি ও তৎসহকারিগণের অন্পঞ্থিতিতে শ্রীযুক্ত পঙ্ডিত হৃদয়নাথ 

তর্করন্র তর্ককণ মহোদয় অদ্যকার সভার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। 

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ।র সদস্ত ণির্বাচিত হইলেন-__ 

সদ্য প্রস্তাবক সমর্থক 

শ্রীমুক্ত চুণীলাল দত্ত ম্যানেজার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল 

তৃষভাগার-ট্েট, রঙ্গপুর 

কলিদাস রায় বি, এ, না ৮ 

এঃ হেডাষ্টাত্ব উলিপুর রঙ্গপুর 

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থ উপহথারদ1ভূগণকে ধন্ত বাদপুরঃসর গৃহীত হইল-- 

গ্রন্থের নাম উপহারদাতৃগণের নাম 

খণ-পরিশোধ) রাজপুত-কাহিনী যুক্ত বীরেন্ছকুমার মেন 

বিষাদ-সিদ্ধু , মীর এবাহিম হোসেন 

ত্বা্যরক্ষা » রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ 

জীবন-চিত্র, আর্ধ্যকাহিনী ». বস্কুবিহারী ধর 

আশেকে রম্ুল, ভাঙ্গা প্রথণ , মোহম্মদ দাদনালী 

রাশীভবানী, ৪ 075 ূ » রাঁজেন্্রলাল আচাঁধ্য বি, এ, 
৮ দিনে ভূ-গ্রদক্ষিণ 

প্রাকৃত প্রকাশ « গিরীশচন্্ বেদান্ত তীর্থ 

৪। (ক) ধন্যবাদ পুরঃসর শ্রীযুক্ত ্থরেন্ত্রনাথ বকৃনী জমীদার মঠাশয়ের উপহৃত ৪ 

রৌপা ও ২টি তাত্রমুদ্র। গ্রনর্শিত ও সভার চির্রশালায় রক্ষার নিমিত্ত গৃহীত হইল। 

(খ) শ্রীযুক্ত সরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধায় মহাশয় কর্তৃক উপহৃত দিনাজপুর জেলায় ঘুঘুভাঙায় 

গ্রাণ্ড শিব্মান্দরের কারুকাধ্্যবিশিষ্ট গ্রস্তরথও্ড সভায় চিত্রশালার জন্ত সাদরে গৃহীত হইল। 

(গ) মাহিগঞ্জের ঘবইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত গুরুগ্রসন্ন মিন্র মহাশরের উপহৃত দশখানি ০হস্তলিখিত 

গ্রা্ীন পুথি সভার প্রদর্শিত এবং গ্রন্থাগারে রক্ষার জন্ সাঁদরে গৃহীত হইল। এই সকল 
পুধির পাঠোদ্ধারের জন্ত চিরশালাধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ কর! হইল। সংগ্রাহককে সভার 

পক্ষ হইতে ধন্তবাদ জাপনের ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল। 
অতঃপর রঙ্গপুর ইতিহাস-প্রণ্ন-বিভাগের সহকারী শ্রীধুক্ধ কেশবলাল বনু মহাশয় সাহুল্লা- 

পুর খানার সব-ইনপ্পেক্টার শ্রীযুক্ত মুন্সী দেহছেরবকম সাহেবের সংগৃহীত “সত্যপীর* গ্রন্থ- 

প্রণেত1 তৎসমপাময়িক কৰি কৃষঃছরি দাস রচিত ১১৯, সালে রঙ্গপুর বর্ধনকুঠীর তিহাপিক" 



৩৮ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের 

ঘটনামুলক প্র/চীন কবিতা পাঠ করিলেন। এই কবিতার ভাঁব 'ও বর্ণনাচাত্র্যে সদশ্তগণ 

মুগ্ধ হইলেন! পল্লীকবি কৃষ্ণছরি দ!সের জন। রগপুর গেলোর অন্তর্গত মহীপুর গ্রামে । এই 

পল্লীকবির রচিত প্সত্যগীর” গ্রন্থ আজও অপ্রকাশিত রঠিয়াছে। রঙ্গপুর-পরিষৎ উহ। 

সংগ্র£ করিগাছেন?ও সহ্রেই প্রকাশের ব্যবছা করিবেন, সম্পাদক মহাশয় ইহা ও ব্যক্ত 

করিলেন। 

সভার কার্না এই পর্যন্ত অগ্রদর হইলে ঝটিক। ও বৃষ্টির অচির আগমন-আশঙ্ক। করিয়। 

সভাপতি মহাশয়ের আদেশ ক্রমে সভায় কাধ্য শেষ করিয়া সদস্তগণ শ্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান 

কর্রিলেন। এই কারণে ইমুক্ত মৌলবীখান তম্লিম উদ্দীন আহম্মদ বাহাদুর বি, এল্ মহো- 

দয়ের “পীর, সত্যপীর, পার বরহক, বড়পার” প্রবঞ্ধাট পাঠ ঠ বপিয়া গৃহীত হইল এবং আগামী 

কোনও অধিবেশনে পঠিত হইবে এরূপ নিদ্ধারিত হইল । 

শ্রীন্ুরে দাচন্দ্র রায় চৌধুরী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

সম্পাদক সভাপতি 



দশম বর্ষের কার্ধা-বিবরণ ৩৯ 

ৃ পরিশ্ষ্ট 

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষং হইতে পুঙ্গনীয় মহামহোপাধ্যা় পণ্ডতরাল 

কবি-সমাটু--শ্রীধুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মছোদয়কে 

গ্রদত্ব অভিবননা। 

স্বস্তি শ্রীভগবৎ পদপন্কজ পুজনোপচিত পুণাপুঞ্জ পৰিব্রীকৃতাস্তঃকংণ নিরবধি 

বিদ্ভাবন্্র বিশ্রাণন সমুপাজ্জতোজ্জি তযশোমরালাবলিকবলিত 

বলি-দধীচিসপ্গিতযশোমৃণালজাপদুরাগত বিদ্যার্থি-শিবহ 

গীয়মানাবদাতকীহিকলাপপঞ্িতকূলঠিলক 

মহ্থামছোপাণা।য় পণ্চিতরাজ শযুন্ত যাদবেশর তর্যএতর মঙ্োদয়েযু কবি-সম্রাটন 

সাঠিত্য-পরিষদাং র্গপুরাবনীভজাং বন্ধ কপসম্পুটানাং 

সসম্মান প্রণতয়ো সংজ্রমঙ্ম্ং বিজ্ঞাপাপ। | 

ধাহার উপহৃত রত্বকোষ দেববাণীৰ অঙ্গ-শোঠার অপুর্ন উপকরণ) অননপর্ণাত্তোত্র, 

গঙ্গ।দর্শন ভাবাবেশে ভন্তজনের পরঘ রমণায় ধন, যাদবেশ্বরের স্বভদ্রাহরণের কাব্য!- 

হরণচাতরধ্য অনির্বচনীয়) অশ্হবিন্দু, অশ্ন(বিসর্্ন পাষাণ হইতেও অনু-মাকর্ষণে 

সক্ষম) প্রশান্ত কুহবম মালিকার গ্রস্থন-কৌশলে বিমুগ্ধ' বাগবাদনী চন্দ্রদুত মুখে নিয়ত 
ধাছার অনন্ত সাধারণত্বের সংশয় নিরসন করিতেছেন-- 

তাহার উপায়নযোগ্য বাঁকাপুষ্প পরিমন্রু পল্লবে অগ্রাপ্য। 

বাহার তভীক্ষ মনীষার অলৌকিক প্রতিভা অনন্ত অগীম শাম্্রীকরের গভীরতম গুহাগত 

অপ্রকাশিত অগ্রন্ক্য মনীষিগণেরও দুরধিগম্য স্থঙ্মপদার্থনিচদ্ন লোকলোচনসমীপে স্বর্ণপে 

গ্রকাশিত করিয়া পুনরপি প্রতিফলিত কিরণ-সংযোগে সংসারগৃহ-ভিন্তিবি্গ্জ কত অপুর্ব নব 
নব আলেখ্য উদ্ভাসিত করিয়! যুগপৎ লৌকিক ৪ পারমাথিক তন্বের প্রকাশকরূপে জগৎকে 

বিশ্মিত করিয়াছে-- 

সেই অনন্তসাধারণ প্রতিভার পুজার উপকরণ-সংগ্রহ এ দীন পরিষদের সাধ্য নছে। 

বাহার পণ্ডিতরাজ উপাধি নবদ্ীপের পণ্িিত মণ্ডলীর অশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক । 

রাজরাজেখর-প্রদত্ত পদবী ধাহ|তে সার্থকতা লাঁভ করিয়া ধন্য হইরাছে; ভারভবর্পের বুধগণ 

সর্ববিদ্যা-নিকেতন গঞোর্ি-মংসেবিত অসি-বরুণার পবির শ্গেত্রে বিশ্ব সয্াটের চরপাস্তিকে 

ধাহাকে কবি-সমাটরূপে প্রততষ্িত করিয়া! নিদ্যারাঙ্গ্ের অভুল গৌক্ব ও মহিমা বর্ধিত 

করিয়াছেন-_- 

তাঁহার সেই অদাধারণ মহামহিমাশ্থিত গৌরবের প্রতি যণাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের বাবস্থা 

ক্ষুত্র পরিষদের. পক্ষে সম্তবাতিরিক্ত। তৰে তিনি পরিষদের সভা, পরিধৎ তাছার নেতৃত্বে 



৪ রঙ্গপুর মাহিত্য-পরিষদের 

পরিচালিত, স্তাহার বাক্যামুতে পরিপুষ্ট ; পরিষদের এ গৌরব ও সৌভাগা সর্বাজন স্পৃহণীয়, 

তাঁই উত্তরবঙ্গাধিঠিত রঙ্গপুর-সাগ্িতা-পরিষত স্বকীয মছান্ ভাগ্যোদয়ের“এই ক্ষুদ লিপি কবি 

সমা্টের করকমলে উপন্থস্ত কিয়! কিতান্মন্ | 

আশীর্বাদাজ্ফী 

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি স্বব্ধপে 

শ্ীম্থরেন্দ্রন্ত্র রায় চৌধুরী--সম্পাদক 

১৩১১ বঙ্গাব্দ 

২০শে জো 



ন্ষিভন্তান্জ্স 
" বঙ্গীয় অধ্যাপক-জীবনী ৷ 

রজ্জপুর-কালীধাম-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নবদ্বীপ সমাজের স্মৃতিশান্ত্ের ভূতপূর্বা অধ্যাপক 

ও রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষদের হৃযোগা অধা।পক-সাস্ত বিবিধ মাদিকপত্রের লেখক শ্রীযুক্ত 

পণ্ডিত যোগেন্দ্র চন্দ্র বিস্তাতূষণ মহাশয় রঙ্গপুর-সা'হ "পরিষদের অভিমত অনুসারে বগীয় 

পণ্ডিতগণের জীবন-চরিত প্রকাশ করিতে প্রবত্ত হইয়াছেন। পরিষদ হইতে এই গ্রন্থ 

থণ্ডে থণ্ডে প্রকাশিত হইবৰে। প্রথম খণ্ড ঈঘ্রই মুদ্রণ আর্ত হইবে। অতএব রজপুর 

সাহিভ্য-পরিষদের পাঠক, অন্ুগ্রাহক, সকলকেই জানাইতেছি, তাহার! ধেন ম্ব স্ব পরিচিত 

সাহিত্য. সেবী অধ্যাপকবুন্দের জীবন বৃন্তান্ত সংশ্ষেে লিখিয়! বিস্ঞাতৃষণ মহাশয়ের নিকট 

বঙীয়-অধ্যাপক জীবনী কার্ধযালফে রজপুর কান্ীধাম-চতম্পাগী ঠিকানায় অবিলম্বে 

পাঠাইয়া দেন। 

১। জন্ম-স্ৃত্যুর সন তারিথ। ২। স্বরচিত গ্রস্থাদির বিবগণ। ৩। পিতামাতার 

নাম, বাসস্থান ইত্যাদি । ৪। কোন সভায় বিচার করিয়াছেনকি না? করিলে কি কল 

হইয়াছে । অর্থাৎ আলোচ্য অধ্যাপকের জয় ব! পরাজয় ঘটিয়াছে, এই সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে 

লিখিয়া পাঠাইলেই ষথেষ্ট হইবে। মৃত ও জীবিত উভয় অধ্যাপকের জীবনীই গ্রকাশিত্ত 

হইবে। 

শ্ীঅন্দদাচরণ বিগ্থালঙ্কার--সহকারী সম্পাদক, 

রঙগপুর-সাঁছিত্য-পরিষদ | 

১। যশোহর খুলনার ইতিহাস-_( ১ম থণড--প্রারৃঠিক ও এতিহাসিক )-. 

্ীধৃক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র গ্রণীত। ইহাতে অত প্রাচীন যুগ হইতে পাঠান আমলের শেষ 

পর্ধ্যস্ত ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে । ৪৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ৪৫ খানি হাফ টোন 

ছবি ও ম্যাপ আছে । কাগজ, ছাপা ও বাধাই উতর । মূল্য ৩২ তিন টাক1। প্রকাশক--. 

চক্রবর্তা-চাটার্জি কোং ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার। ইডেপ্টস্ লাইব্রেরী এবং গুরুদাস চো 

পাধ্যায়ের দোকানে ও কলিকাতার অগ্ঠান্ত দোকানে প্রাপ্তব্য। 

২। ন্থাস্থ্যরক্ষা-_-ইউরোপীয়-যুদ্ধে আহত এবং রোগগ্রন্ত ব্যক্তির সাহায্যের অন্ত 

মেফ্িনীপুর জমিদারী কোংর ডাক্তার শ্রীরাজেজ্্কুমার ঘোষ প্রণীত। পুস্তকের সমগ্ত 
উপহ্বত্ব রিলিফ-ফণ্ডে প্রদান করিৰেন। মূলা ১২ টাক1। গ্রন্থকার ও খুর্দাস টানি 
নিকট প্রাপ্তব্য। | 

৩। বিষাঁদ-সিন্ধু-_শ্বনামধ্যাত ও সর্বজনপ্রশংসিত মীর হীরক. হোসেন 
মহরম গ্রণীত “বিষাদ-সিদ্ধু উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্য-তা(লিকাতুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীষাত্েরটী 
এই পুস্তকপাঠে বিশেষ জ্ঞানোপার্জন হইবে। মুলা বাধাই ৩২, কতার মোড়া ২৪০ 

ডাক-ব্যয় শ্বতন্্। মীর ইব্রাহিম হোসেন ৩৪ নং জাননগর রোড, ইটালি। 

৫ 
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৪। ভ্রীযুত্ত কালীপ্রপম্ম দাঁশগ এম, এ প্রণী৬--১। সচিত্র 

রীজপুতকাহিনী--রাজপততবীর ও বীর নারীগণের জীবনের গল্প-অবকম্বনে সরল ভাষায় 

. ঝাঁজপুত জাতির “পুর্ব ইতিহাস দ্বিশীয় সংঙ্গরণ বাহির হইয়াছে? মুলা কাপড়ে বাধাই ১০, 

কাগজে বাধাই ১২ টাকা । ২ | খণ-পাশশোধ -€ দ্বিতীচ় সংস্করণ ) একখানি শিক্ষ- 

প্র শেষ্ঠ উপন্যাস । আঙ্চোপাস্ত পু'ণা৭ শ্বগীম় প্রণীয় আলোকিত) কর্মের অমৃতময় শেঠ 

উপদেশ-গ্রথিঠ। মুলা ১।. 

? | ওয়াপ্টেয়ার ভিলাগাঁপভুম্-_ইযুকত দোনেন্দঈমোজন দাস প্রণীত, মনোহর 

জ্রমণ-বত্তাস্তদম্থলিত সচিত্র স্থথপাঠা গ্রন্থ । মুগ্য ১. টাক! মান্ত। ডাঁকমাশুল স্বতন্ত্র। 

৪ নং উইলিয়ম্স্ লেন, গ্রস্থকারের নিকট প্রাপ্ধব্য। 

৬। জীবন-চি ৫-_শীধুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর দম্পাদিত। উহাতে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্ধা, 

চৈততন্ত, জয়দেব হইতে রামকৃষ্ণ, খিনেকানন্দ গ্রহতি মহাত্মাদিগের জীবনী ও ছবি আছে। 

কাপড়ে বাধা ১।* মাত্র। মাঁনেজার_-বসুধা এজেন্দী ২২ স্ককিরচাদ চক্রবর্তীর লেন, 

কলিকাতা । 

৭ | শহাশীভাঁরতের বিস্তত সুচী অপূর্ব গ্রস্থ--মঞ্ছাভারতের সমস্ত আবশ্বী- 

' কীয় বিষয়ের বর্ণান্মলারে সুচী গ্রস্ত করা হইয়াছে। মূল্য ১২ টাকা। শ্রীউপেন্দনাথ 

চট্টোপাধ্যায়, ৯৮ নং সীতারামপুর, ৬কাশীধাম। 

৮। গীতানিন্দু-_বালক-শিল্পীর চিত্রিন, সমূল পদ্যান্ুবাদ ; মূল্য ১২ টাকা, 

নমুনা %১০। রবীন্দ্র-_ আপনার অন্ববাদদ যথেষ্ট গুণপণা |” ভাঁরতী-_ “নলের 

সৌন্দর্া ও তেজ উভয়ই সংরক্ষিত । গুকদাস-চাইরেরী | 

৯ | নদীয়! সাঁধুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা সরলভাষায় লিখিত। এই 

গ্রন্থের বর্ণে বর্ণে অমিয় নিঝরে*। ( শ্রীশ্ীবিষুণপ্রিয়। পত্রিকা) মুগা ৮%ৎ আনা । শ্রীকামদা- 

চরণ ব্যানার্জি । শ্রীগৌরাঙ্গ-সমিতি, ত্রাঙ্মণবাড়ীয়া-_ত্রিপূর! । 

১০ | প্্রীশ্রীগীতগোবিন্দ--( সচিত্র ) উৎকৃষ্ট কাগজে লাল কাঁলিতে জয়দেব 
কৃত মুলও পৃজারি গোস্বামীর টীকা, পাঠাস্তর ও কাল কালিতে সুমধুর পদ্যানুবাদ ) বিস্তৃত 

ব্যাখ্যা) ১১১ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকায় জীবনী ও সমালোচনাসম্বলিত। শ্রেঠ সমালোচ কর্গণ 

কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ বলিয়া প্রশংসিত। মুল্য ১।০। সিকের বাধাই ২২ টাক1। 
গুরুদস-লাইব্েরিতে গ্রাপ্তব্য। 

১১। পর্ণপুট ও কিসলয় --বঙ্গের জনপ্রিকর কৰি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 
সর্বজনপ্রশংসিত কাবাছযর়। মূল্য বথাক্রমে ১২ টাক! ও 1* আনা। গ্রাপ্তিস্থান- 
জীজিতেঙ্ নাথ বন্ধ, পোঃ উলীপুর (রঙজপুর )। 
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১২। “সম্ছোল বারাছিন*__মুলা ৫/% ) “ছালাছেলে কাফিঞি পজেল। মলগাব*-সুল। 

৯০, “উষ্টদেব*__ মূলা ৬/., “স্ত্রীম্বাধীনতা*- মুল্য /*, এমহল্মদী লাঠি"- মুল্য ।* আন।, 

ভাকমাশুল স্বতন্ত্র! মোঃ মনল্মদ আলি, পোঃ মঙটীপুর, কোলকন্দ, রঙ্গপুর। 

১৩ “অগ্রলি”--ন্বগীক্সা কবি চারুহা'সনী দেবী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ মুলা ১২ 

টাকা। ১৫ নং কলেজ স্বোয়াণ, কলিকাত! মেসাস চক্রবন্তী এগু চাটা।্জ পুস্তক-বিক্রেতার 

নিকট প্রাপ্তব্য । 

১৭। স্বীয় ভাঁনকীনাথ প!ল নি, এল্ শাস্ত্রী বাচস্পতি বিরচিত 
“ঞ্ীঞ্ীরাসলী লা” গ্রস্থকারের গবেষণাপুর্ণ বিস্তৃত ভূন ক, তাঁতপর্যা, বঙ্গামবাদ, অবঃ 

ও মণিপ্রভা নামী অভিনব টাকাধক্ত রাসপঞ্চাধ্যাফ়েস সহিত একত্রে প্রকাশিত । মূল! ১২ স্থলে 
9০, «আ্ীনিত্যা নন্দ-চরিত”; ১ম ৩ ১২২ পৃঃ ॥০ স্থলে 1০, ২য় থণড ২১৮ পৃঃ ১৯ স্থলে 

৮*১ ৩য় খণ্ড ২5০ পঃ ১৯৯ স্থলে ৮০১ একজে ১713 “যুগধন্যা” ২৭৮ পৃঃ ১া* গলে ॥ও 

আনা । শ্রীবসস্ভকুমারী পাল, নওপাড়া, পোষ্ট সোণারপুর ( ফরিদপুর ) 

১: এজ্ীরাম-চরিত”--ভীঅন্নপাচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। অযোধ্যাপতি 

রামচজের চরিত্রের সমালোডন।, জাতি-বর্ণ-নির্িশেষে সকলেরহ সমপাঠা। মুল্য ৮* মাত্র। 

কলিকাতা এস, কে লাহিড়ীর দোকানে পাওয়া যায়। 

১৬। প্রতিষ্ঠাবান কবি ভ্ীকাঁলীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত গ্রন্থাবলী-- 
১। শকুরুক্ষেত্রকলক্ক” (কাবা) এই গ্রন্থে আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতা, আদর্শ পুজ, 

আদর্শ দম্পতি ও আদর্শ বীর-চরিত্র চিন্তিত। কবির অমিতাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালাভাষায় নূতন 

সামগ্রী । উৎকৃষ্ট বাধাই মুল্য ১২ এক টাকা । ৩। “বঙ্গের কলঙ্ক *--( কাবা ) “অতি 

উচ্চ অঙলের গ্রন্থ” (সার কে, জি গুপ্ত)। “কবিত্বের যথে্ পরিচয় পাইলাম" (বাবু 

সারদাচরণ মিত্র) উৎকৃষ্ট বাধাই মুল্য ৪ কআনা। ৩। "রাণী হুর্ণাবতী* ( এতিহ্থাসিক 

কাব্য--বঙ্গের ডিরেক্টর বাছাছুরের অন্থমোদিত) সম্রাট আকবর ও রাণী দুর্গাবতীর আদর্শ 

চরিত্র এই গ্রন্থে চিত্রিত । প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই বই পড়া উচিত। উৎকৃষ্ট বাধাই মূল্য 

4* আন|।। কুলীন বামণ (সামান্সিক প্রহসন )--বঙীয় ব্রাঙ্গণ কুলীন-সমাজের নিখুত 
চিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত মুল্য ।* চারি আনা। ৫। নলোপাখ্যান-_মুল্য % আনা, 

৬। কৌরব-কলঙ্ষ-__মুল্য আট আনা। ৭। পার্থ-পরাক্রম--মুল্য ॥* আন । 

কলিকাত1 ২১ নং কর্ণশুয়ালিন ্বীট, গুরুদাস লাইব্রেরী ও ঢাকার প্রধান প্রধান 

পুত্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। 

৮ গোঁধন-হ্গেরিশচন্ চক্রবর্তী ্রণীত-_গোলাতি-সদধে সবরকার তত 
পূর্ণ সচিত্র অপূর্ব গ্রন্থ, ৩২৫ গষ্ঠায় পূর্ণ । রর 

প্মহারাজ কুসুধকফণ লিংহ লিখিয়াছেন, “গো পাঁলন সমন্ধে কত গ্রন্থ প্রকাশিত ই 



৪ 

পগগোধনৎ সর্বরীরঘস্থান গধিকাঁর কারবার যোগ্য মকল সামরিক গঞ্জে এপুংসিত। মূল্য রেশমে 

বাধাই ২1, টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ২২ টাকা । কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে 
ও কিশোরগঞ্জে গ্রস্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। 

“কর্ণটকুমার”--ছলেখক শ্রীযুক্ত হুর্ধ্যপদ বন্যোপাধায় বি, এল প্রণীত খীত- 

হাসিক পঞ্াক্ক নাটক। কাবো ও নাটকীয় সৌন্দার্য্য অদ্বিতীয়, মূলা ১২ এক টাকা। 

প্রাপ্ডিষ্ান অল্প বুক ইল ৭৮।২ নং হ্যারিসন ঝোড়, কলিকাতা । 

সাধন-কল্প-লতিকা, মন্ত্রভাগ । 

 দীক্ষা-গ্রহণের পর নি পিজ ইষ্ট দেবার সাধন ভজন জপ-তপ-সন্ধ্যা আফ্কিক ও নিতা 

পুজ| শিক্ষা করিবার কষ্ট গ্রন্থ। পত্র !লথিলে এই গ্রন্থের নিদ্তৃত্ত বিবরণী বিনামুল্যে 
পাওয়া যায়। মুল্য ২।০ স্কুলে -২ টাকা মাত্র। 

২৯১ নং কর্ণওয়ালিস সীট গুরুদাপ বাবুর দোঁকানে ও কুইন প্রেস ৩৭ নং হ্বারিদন রোডে 

শক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের নিকট গাপ্তব্য। 

স্ত্রীমৎ ঠাকুর বৃন্দাবন দাস [বরচিত-_এক্ীচৈতন্যচক্দ্রোদয়”-কলি- 
কাতার স্থগ্রণিদ্ধ [ঢাকংসক শাযুধ্দ বিগ্ঞাডীথ কাবগাজ শ্রীহ্গরেন্রনাথ গোস্বামী, বিস্তা- 

বিনোদ, বি, এ, এল, এম, এস মহাশয়, পণটীন হস্তলিখিত পুথি হইতে ইহা সর্বএথম 

প্রকাশিত করিয়াছেন। শঠ্যেক বৈষ্ুবের অবশ্য পাঠ্য। অর্ধ আনার ডাকটিকিট 

পাঠইলে বিনামুণ্যে ? “ত্রগুচ্ছ” নামক প্রস্তক ও বিস্তৃত বিবরণ জানান হয়। মূল্য ২২ টাকা 

স্থলে অতি অল্প দিনের জন্ত ১২ এক টাকা ধার্য হইয়াছে। কবিরাজ শ্রকান্বপ্রিয় গোস্বামী, 

বিজ্ঞানভীর্থ। ২৮ নং মাণকশুা ট্রাট, কলিকাহ1। 

শ্ীভূমি 

উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা ও সমাঁলোচনী। 

আগ্রম বার্ষিক মুল্য সহরে ২২ টাকা ও মফ:ঃম্বলে ২%৪। 
 কার্যালয়_কহিষগঞ্জ, শ্রংট। | 

গত বৈশাখ হাস হইতে, নিক? প্রকাশিত ছে | সাহিত্যে লন প্রতি 
্ছ ই ওবীন ও ঈবীন প্েথকের হ্চিস্তিত প্রবন্ধ সমভাবে নীূমির ফলেবর ৃষ্ী 












